
উপনিষদ অর্ঘ্য 
শ্বেতা*তর ও ছান্দোগ্য উপনিব্দ 

পৃ্প দেনা 

প্রাপ্ডিত্থান ? 

প্রকাশক মহেশ লাইত্রেরী 
ডঃ স্যামাদাস রো, ২/১, আ্ামাচরণ দে ক্রীট, 

কনিকা ত।1-১৯ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত1-১২ 

ও অন্যান্থা প্রধান প্রধান পুস্তকালয় 



প্রথম সংস্করণ £ সেপ্টেস্বর ১৯৪৬ 

প্রকাশ করেছেন £ 

উপ্রুম্প দেবী 

১, ভঃশ্যামাপদাস রে, 

কনিকা ত1-১৯ 

ছেপেছেন 2 

ভ্শ্বোধচন্দ্র মগুল 

কল্পন। প্রেস প্রাইভেট শি: 
৯» শ্িবনাব্ায়ণ ধাস তেন, 

কণিকা তা-৬ 

বাধিয়েছেন £ 

ধর ত্রাঙ্দাস” 

৪, রামমোহন রায় বরোভঃ 

কপিকাত1-৯ 



উৎসগ 
সি 

পরম শ্রদ্ধেয় পিভৃবন্ধু শ্রৌযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোম 

মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু 

মেয়েদের তুমি দিলে সম্মান মায়ের মতন ক'রে 

বাংলা মায়েরে সাজাইলে তুমি যশের কণ্ঠহারে 

সব মেয়েদের প্রতীক হইয়া দিলাম তোমায় তাই 

মুনি খষিদের অমিয় তথ্য “আমি এর মাঝে নাই” 

ম্বহধন্য। কল্যা। পুঙ্প 



ভারত সরকারের পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক 
ভাবার উন্নয়নকল্পে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 

অর্থান্কুল্যের দরুণ এই পুস্তকের সুলভ মূল্য 
সম্ভব হইয়াছে। 

এই লেখিকার লেখ বই ৫ 
পুণ্যকাঁহিনী-__ 

বাকুড়ার গৌরব ৬নুকুমার চট্রোপাধ্যায মঙাশয়ের 
জীবনালেখ্য- মুলা--৩২ 

কবিতায় শতক্সোকী-গীতা__ 
গীতার ১০৮ জোক সরল বাংলা কবিতায় অহবাদ ও 

ব্যাখ্যা । গীত! সরস্বতী সত্যানন্দ স্বামীর ভূমিকা 

সম্বলিত, দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য-_-২২ 

উপনিষদ নির্মাশা__ 
ঈশ, কেন ও কঠোপনিষদের সরল কবিহাষ ভাবাচুব।দ 

কলিকাতা বিখবিদ্যালষ কর্তৃক ১৯৬২ সালের লীলা 

পুরস্কার প্রাঞ্থ। ডঃ শ্রীঞুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিক। 

সম্বলিত ভশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর আশীর্বাণী সহি 

মূলা -- ২১ 

উপিষদ নৈবেছ্য-_ 
প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওুক্য, তৈত্ভিরিয়্ ও এতরেষোপনিষদে 

সরল পগ্যান্থবাদ। শ্রীপ্ীজীব ম্তায়তীর্থ মহাশয়ের 

ভূমিকা ও শ্রীশ্রুন্বামী সত্যানন্দ মহারাজ ও 

জীভীমোহনা নন্দ ব্রহ্মচা্ীর আশীর্বাদপুূত । মূল্য--২২ 
পুম্পপর/গ-_ 

পুম্পদেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প :- ধর্মহীন সমাজের কৌতুক চিত্র 
শ্রীআশাপূর্ণা দেবীর ভূমিকা সম্বলিত স্থন্দর রজীন 
বাধাই_উপহারের উপযুক্ত। মূল্য--৩-৫০ 

শীজই প্রকাশিত হইবে 
উপনিষদ অঞ্জলি__ 

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্দের কাব্যাহবাদ-_মূল্য---৩. 



পরম গুভানুধ্যায়ী শ্রীঙ্ঈগুরুচরণাশ্রিতসেবক শ্রীমোহনানন্ন ব্রঙ্মচারশী পরম 

গুভাশীর্বাদ বিশেষ 

ধর্ম ও অধ্যাত্মশাস্ত্রর্্মাজ্ঞা বেদাস্তবিদূষিণী লন্ধ প্রতিষ্ঠা লেখিকা ও 
রচয়িতা! শ্রীমতী পুষ্পদেবীর যোগা লেখনী প্রন্থত ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ ছু'খানির কাব্যগ্রবাদ সম্প্রতি স্ুধীজন ও সাধকজনের সমীক্ষায় 
নিবেদন করা হইল উপনিষর্দের প্রাগৈতিহালিক ছন্দ, ভাষা তবও 
ভাব বর্তমান প্রচলি৬ সংস্কত ভাষা হইতে অধিকতর বিশিষ্ট পরিষাজ্জিত 

সংক্ষিপ্ত ও ভিন্নবিধায় সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য । ব্যাকরণ ছন্দ নিরুত্ত 

ও বৈদিক ভাষায় সম্যকজ্ঞান ব্যতিত উপনিষদ দুজ্রক হইয়া পড়িয়াছে। 

সংক্ষিপ্ত স্তত্রকারে বৈদিকশবন্দে হত বিস্তাস কর! হইয়াছে । আচার্ধা- 

গণের ভাস্ টীকা প্রভৃতির সাহায্যে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইলেও সংস্কৃতে 

সম্যক বুৎপত্তি ভিন্ন সেগুলির সাহাযোও এই ছুকহু উপনিষদ বৌধগমা 

নহে। অথচ এই সকল উপনিষদ কত গভীর সার্ধবকালিক সর্বদেশের 

সার্বভৌম সত্য নিতিত হইযাছে। প্রাচা ও প্রাতীচা বহু মনীষী সাধক 

ও বিদ্ব-দগণ এই উপনিষদ অমৃত্তপান করিস! ধন্ত হইয়াছেন। সঙ্জ সরল 
প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ 'অন্গভবগম্য তন্বগুলিকে বিন্যাস করিয়। সর্বসাধারণের 

গ্রহণ ও আন্বাদনীয বোগ্য করাঁব কৃতিত্ব এই কাবাহ্থবাদ রচরিতার 

রহিয়াছে । পূর্ব প্রকাশিত উপনিষদ-এর কাবানগধাদগুলিও যেমন ন্র্ধীজন 
সমাদ্ুত হইয়াছে, তীর বর্তমান র৮নাও সিদ্ধ সাধনা, ও অনুস দ্িৎস্ 
জনের সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই । ভগবানের কুপ। প্রসাদ্দে তীগ এই 

কলযাণমত্ী গ্রচেষ্ট। সার্থক হই উঠক ইহাই সর্ধাপ্তকরণে কামনা করি। 

শীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী 



প্রভা খল 

শীমশী পুষ্পদেবীব টপলিষূদর অগ্গবাদগ্ুলি পড়িয়া খুপী হইয়াছি। 
অতি গভীর কথা খুব সহজ ভাষায় ও সরলছন্দে প্রকাশ করিতে লেখিক। 
সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্ধ হইয়াছেন। এই ধবণের বই লাঁধারণ পাঠক যত 
পড়িবে ততই মঙ্গল। ভারতবর্ষ অত্যন্ত পুরাঁতন দেশ আমরা সর্বদাই 

আঙ্গাইয়। চলিয়াছি কিন্তু কখনও পেছনের ঠকাঁকে ছাড়ি নাই। 

আমাদের পিছনের ঠেকা হইল আমাদের সনাতন জীবন ভাবনা, আমাদের 

চিরকালের অধ্যাত্ম চিন্ত। | শান্ত্রেরে কোটায় আটা সংস্কৃত ভাষা 

কুলুপ দেওষ! সে অধাম্ম চিন্ত। আমাদের প্রাঙ্ষ সকলেরই নাগাপেগ 

বাইরে । যাহারা কোৌট। খুলিয়া সে চিন্ত 'আামাদের সমযোপঘে!গী 
করিষ] ধরিস| দেন ক্ৰীহাঁরা মহৎ কাজ করেন। পুষ্পদেবী এমনি মন্থত 

কাক্ম করিতেছেন। আশাকরি তার ক.তজের সহায়তা সবদিক হইতে 

যেন মিলে। 

২৭, গে।য়ীব।গ।ন লেন, (ডঃ) আন্থকুমার মেশ 

কলিকাত।-৬ অধাপক কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 



ভূমিকা 
ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্ততম বৈলক্ষণ্য ইহার উপাসনা! গ্রকরণ। 

চরমতত্ব লাভের পথে উপাসনার উপযোগিতা কিরূপ তাহাই এই 

উপনিষদ্দে বিস্বৃতভাবে প্রতিপার্দিত হইয়াছে । সাধারণ স্তরের জীবের 

পক্ষে উপাসনাশ্রয়ে মুক্তপথে অগ্রসর হওযষ! সহনসাধ্য | এজন 
ছান্দোগ্যোপনিষদদ আলোচনার প্রয়োজন অনন্থীকার্য। 

শ্রীমতী পুম্পদেবী বহুদিন হইতে উপনি্ষদের ভাবামুগ অনুবাদে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । শুধু তাই নয়, সকল উপনিষদের সারভূত ভগবদগী তা? 
একশত আটটি ক্লোকেরও অনুবাদ করিয়াছেন । কবিতার শতঙ্জোকশ 
গীতা, উপনিষদ নির্মালা, উপনিষদ নৈবেস্ত এই তিনটি পুত্তকে তার সে 
অন্গবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । আমি সেগুলিও পড়িয়াছি এবং শক্ষা 

করিয়াছি যে এই রচনার মধ্া দিয়া লেখিকার মনন শক্তির পর্যাপ্ত 

পর্িচষ আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে । পূর্ব পূর্ব অন্গবাদের স্তাঁয় এই 
অগ্বাদও মুলপানগ ও সহজবোধ্য হইয়াছে । ছান্দোগ্যের ভাষাগত 

কাঠিস্ত নুবিদ্িত জুতরাং সাফল্যের সহিত এই অমূল্য গ্রন্থের িনি 
অনুবাদ করিতে পারিয়াছেন তিনি নিঃসংশয়ে আমাদের গ্রশংস। ভাজন । 

বর্তমান রাজ্য সরকার প্ররুত সতসাহিত্য প্রচারে অর্থান্ুকৃল্য 

করিতেছেন | ছান্দোগ্যেপনিষদ যেমন ভাবগত গুরুত্বের আঁধার 

তেমনি আরতন্গত গুরুত্বেরও । সকলের পক্ষে স্বকীয় ব্যয়ে এই গ্রন্থের 
প্রকাশ সম্ভব হয় না) আমার বিশ্বাস রাজ্য সরকার শ্রীমতী পুম্পদেবশীকে 
এই অন্থবাদ প্রকাশে অর্থান্ছকৃপ্য করিয়া সত্য সত্যই বনজনের উপকার 

সাধন করিয়াছেন। 

শ্রগৌরী নাথ শান্থী 
অধাক্ষ গতর্নেণ্ট সংস্কত কলেজ । 



লোখিকার নিবেদন 

ধার দয়ায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে সেই দয়াময়ের অহেতুক রুপাষ 
আমার মতমেষে ঈশ কেন কঠ। প্রশ্ন, সুণ্ডক» মাওুক্য ও তৈত্তিরীষ ও 
এতরেয়, এবং শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য উপনিষদ কাবানবাদ করেছে। 

বুহদ।রণ্যক কাবান্তবাদও আমাব শেষ হল বাকি বইল সেটি ছাপানে!। 

এই' বইটিতে আমার পিতৃসম শ্রদ্ধেয় শ্রীন্ক্ত £যাগেশ চন্দ্র মিত্র মহাশযের 

অনেক সাহায্য আমি পেষেছি। নান দুষ্্াপা গ্রন্থ ও তার পাশে 

তাঁর নিজের হাতে লেখ! টিক! আমায কত নে কঠিন সংশষ থেকে উত্তীর্ণ 

করেছে তা “লখায় প্রকাশ করার নয়। তাকে আমার অন্ধাবনত প্রণ(ন 

জানাচ্ছি আর জানাচ্ছি আমার সঙ্গয পাঠক পাঠিকাদের । এই বইগুলি 

পেখার দন্ত উপনিষদের চচ্চ। করে আমার বাক্তিগত জীবনে আমি 

অনেক লাভবান হয়েছি । আ!শাকহি .সই দুঃখজধের মঙ্্র আমাৰ পাঠক 
পাঠিকার।ও আবাদন কবে তপ্ত হবেন। 

&তি--- 

বিনীত। 

লেখিক। 



কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় 

শ্বেতাশ্বতলোপনিষও 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 

শান্তি পাঠ 

ও পুর্ণমদঃ পুর্ণ মিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 

পূর্স্য পুর্ণমাদীয় পুর্ণমেবা বশিষ্যতে ॥ 

ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তি: ॥ 

পরিপূর্ণ পূর্ণতার মাঝে অপুর্ণের নাহি কণা লেশ 

তাইত সে পুণ্ততম হতে পূর্ণ নিলে রহে পুর্ণশেষ ॥ 

ও শাস্তি ও শাস্তি ও শাস্তি 

ওঁ লহ নাববতু সহ নৌ ভূনক্ত, | সহ নীর্ষং করবাবছৈ। 

তেজন্বি নাবধীতমন্ত । মা বিদ্বেষাবহৈ ॥ 

গুরু শিষ্য একসাথে করিয়। প্রণাম 

ঈশ্বর চরণে দৌোহে কামনা জানান, 
অধীত এ শাস্ত্র বিদ্যা হুইজন পরে 

তেজ জ্ঞানে দীপ্ত হয়ে সদ। যেন ঝরে 

দোহাকার প্রতি দ(ৌঁহে বিদ্বেষ না হয় 

পরস্পরে ভালোবাস অট্রট সে রয় । 



প্রথস অধ্যায় 

ব্রহ্ম বাদিনে। বদস্তি-_ 

কিং কারণ, ব্রন্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক চ জন্প্রতিষ্ঠাঃ। 
অধিন্ঠিত্তাঃ কন দুখে ভরেষু বর্তামহে ব্রক্মবিদে। ব্যবস্থাম ॥ ১ 

ব্রহ্মবাদির। আপনার মাঝে কহেন পরস্পরে 

কোথা! হতে জাত? কি করিয়। বাঁচি যাব বা কোথায় পরে ? 

বর্ম কি সবে করেন পালন 

প্রলয়ের কালে কে করে ধারণ ? 

স্থখহুখ ভোগ কার নির্দেশে হয় বলে। সবাকার 
ব্রহ্ম কি এই জগত কারণ তারি পরে সব ভার? 

কাল; স্বভাবে লিয়তির্যদৃচ্ছ! ভূতানি বোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্তা 
সংযোগ এবাং ন ত্বাস্মভাবাদাত্মাইপ্যনীশ নুখতুঃথহ্েভোঃ ॥ ২ 

সকল জীবের শেষ পরিণাম কারণ কি কাল তবে? 

স্বভাব নিয়তি সহস। য। ঘটে নিশ্চয় কেবা! কবে? 
ইহার। কারণ কখনো ত নয় 

সকলের যোগ যদিও ব। হয় 

জীবাত্ম। তবু বহে চিরকাল পাপ পুণ্যের ভার 
থাকিলেও মিশে জগতের গতি কারণ নহেত তার । 



উপনিষদ অর্খা 

তে ধ্যান যোগানুগত! অপন্যন্ দেবাত্মপক্তিং স্বগুনৈগিগুড়াম্ 
ষঃ কারণানি নিথিলানি তানি কালা্বযুক্তান্যধিতিউত্যেকঃ ॥ ৩ 

পরমাত্মাই নিখিল কারণ তার মতে সবে ধায় 
কাল ও জীবের গতিপথ বাধ! সেই ধারা য়ে যায় 

খষির। সমাধি যুক্ত হইয়। 
জেনেছেন তাহ। সত্য করিয়। 

সত্ব ও রজে। তমে। তিন গুণ পথ প্রান্ডেতে ভার 

সবের আধার অতুল্য সেই প্রণম্য সবাকার। 

তমেকনেমিং ভ্রিবৃতং যোড়শাস্তং শভধারং বিংশতি প্রত্যরাভিও | 

অষ্টকৈ; ড়ভিবিশ্বরপৈকপাশং জ্রিমার্গ ভেদং দ্বিনিমিত্তিকমোহম্ ॥ ৪ 

মায়া শক্তি যে পরমাত্মার রথ চক্রের শ্ষে 

ত্রিগুণ দ্বারায় আবৃত যেই ষোড়শ গুণের বেশ 

পঞ্চাশ যার চক্র শলাকা 

বিশটি চক্র শলার খিলিক। 

ছয় অষ্টক কাম পাশ দ্বারা আবদ্ধ যেইজ্বন 

পাপ ও পুণ্য জ্ঞান অজ্ঞান সবের মধ্যে র'ন। 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 

পঞ্চজআোভোহম্বুং পগষযোচ্থা গ্রবক্রাং 

পঞ্চ প্রাণোমিং পঞ্চবন্ধ্যাদিমূলাম্ 
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুখৌঘবেগাং 

পঞ্চাশস্তেদাং পঞ্চপর্বামদীম: ॥ ৫ 

পাঁচটি জ্ঞানের ইক্ড্রিয় যথ পাচটি ধাবার মত 
পঞ্চ ভূতের দ্বার! ছুস্তব জটিল পথেতে গত 

পঞ্চ কর্ম ইঞ্জিয যার 

তরক্ষ সম হষঈল যাহাঁব 

চক্ষেব্জ্িয় পঞ্চজ্ঞানের মনটি যাহাঁব মূল 

পঞ্চ শব্খ আবর্ত যার শুধু যার নাহি কুল। 

পঞ্চ ছুঃখ ধার শ্রোতাবেগ সোপান পঞ্চ ক্লেশ 

পঞ্চাশ রূপে যার পরকাশ সেই জন পরমেশ 

হেথ। নদী রূপে তাহারে ম্মরিয়। 

আমবা সকলে পরাণ ভরিয়। 

অপরূপ বূপ। সে শ্োত সলিল। প্রণমি জুড়িয়। কব 

পঞ্চনদীর শ্োত সম। সেই অপরূপ মনোহর । 

জর্ব। জীবে সর্ব সংন্দে বৃত্তে অস্মিন হংসে। জ্রাম্যতে ব্রক্ষচক্রে 

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মনত্ব। জুষ্টস্ততত্তেনা মৃতত্বমেতি ॥ ৬ 

মিছে আপনারে বিভিন্ন ভেবে যেই জন দূরে রয় 

ব্রহ্মচক্রে কারণ ও লয়ে পতিত তখন হয় 

তখন সে বোঝে সব মিছে ভূল 

যেখানে যে জীব সব সমতুল 
ব্রহ্মজ্ঞজান লভি সে তখন আপনি অমর হয় 

,সবাকার মাঝে অমুত লভিয়। আপনি অমুত্ময় | 



৬ উপনিষদ অর্থ) 

উদ্গীভমেতৎ পরমন্ত ব্রচ্ম তষ্মিংম্্যং সু প্রতিষ্ঠাইক্ষরঞ্চ। 
অত্রান্তরং ব্রক্ম বিদে৷ বিদ্িত্ব। লীন। ব্রচ্মণি তগ্ুপরা যোলিঘুক্তাঃ ॥ ৭ 

এই মায়াতীত রূপে বেদাস্তে তাহারি মহিম! গায় 

ভোগ্য ভোক্তা ঈশ্বর সাথে এক হয়ে বিরাজয় 
অচল রূপেতে প্রতিষ্ঠা ধার 

স্বয়ং রূপেতে নাহিক বিকার 

এ মায়ার মাঝে ঈশ্বরে জানি যত জ্ঞানী খধিগণ 

সমাধি লভিয়' ব্রহ্গতে মিশে জনম মুক্ত হন । 

লংযুক্ত মেতগ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমিশঃ। 
অনীশম্চাত্বা বধ্যতে €ভোক্ত ভাবাজ জ্ঞাত্বা দেব ঘুচযতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৮ 

বিনাশের রূপে অবিনাশী জন সবেতে যুক্ত র'ন 
কাধ্য কারণে যুক্ত করিয়। রহিয়াছে সেই জন 

আবার সেজন জীব রূপে রয় 
সুখ দুখ রত হয়ে মোহময় 

আবার সেজন জ্ঞান লাভ করি ছি'ড়ে সব বন্ধন 

ব্রহ্মে লভিয়া ব্রদ্মে জানিয়। ব্রন্মেতে লীন হন । 

জ্ঞাঙ্জো দ্বাবজীবীশানীশীবজ। হোক1 ভোৌক্ত,ভোগ্যার্থ যুক্তা । 
অনস্তম্চাত্য। বিশ্বরূপো। হাকর্তা ত্রয়ং যদ বিন্দতে ব্রক্গমেতহ ॥ ৯ 

এই ঈশ্বরই জ্ঞানী অজ্ঞানী দাস প্রভূ হুই সাজে 
অনাদি অতীত ন্বয়ন্তু সেই থাকে সবাকার মাঝে 

ভোগ ও ভোক্তা ভোগ্যও সেই 
আপন! আপনি প্রভূ হয় যেই 

তিনের মধ্যে তাহারে লভিয়। জ্ঞানী ও সাধক জন 

অনন্ত এই ব্রহ্ম স্বরূপে লভিয়! মুক্ত হন: 



শ্বেতাখবতয় উপনিষদ 

ক্ষরং প্রধানমম্থৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব এক: 
তম্যান্তিঘ্যানাহ্ যোজনাহ তত ভাবাদ্ ভূয়াশ্চান্তে বিশ্বমায়াদিবৃত্তিং ॥ ১০ 

এই যে বিনাশী অবিগ্যাহারি অবিনাশী যেইজন 

অমৃতময় সে পরম পুরুষ জগতেব প্রভূ হন 

একাগ্র চিতে করি তীর ধান 

যেই লভে সেই ব্রঙ্গের জ্ঞান 

জীবাত্বা সাথে পরমাতআার যোগ জেনো। সেই হয় 

সংসার হতে লভিয়? মুক্তি ব্রন্মতে হয় লয়। 

জগীত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ কীনৈ:কে শৈশনস মৃত্যু প্রহথাণিঃ। 
তস্তাতিথ্যা নাতৃতীয়ং দেহুতেদে বিশ্শৈশ্বর্ধ্যং কেবলঃ আগ্তকাম: ॥ ১১ 

তাহারে জানিলে সব বন্ধন আপনি খুলিয়। যায় 

পঞ্চ ক্রেশের হয় অবসান অমৃত জনম পায় 

ধাহারে স্মরিলে সব পাওয়া যায় 

তাহাবে পাইলে তাহারি দয়ায় 

সকল চা?য়ার যেখ। অবসান সেইখানে স্থিতি হয় 
পূর্ণানন্দে অমৃত লভিয়া সবি আনন্দময় | 

এতজ জেয়ং নিত্যমেবাতাসংস্থম নাতঃ পরং বেদিতব্যংহি কিঞ্িগ। 
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব। সর্ব প্রোক্তং ভ্রিবিধ বেক্মমেতগু ॥ ১২ 

ভোক্ত। জীব ও ভোগা নিখিলে যত কিছু সমুদয় 
ঠাহারে পাইলে নিমেষের মাঝে সকলি লব্ধ হয় 

প্রকৃষ্ট রূপে আছে যে কথিত 

আত্ম রূপে ষে ত্রহ্মই স্থিত 
যে সাধক এই জ্ঞান লাভ করে তারে সে বক্ষে পায় 
ইহার অধিক নাহি আর কিছু জানে সে তপস্তায়। 



উপনিষদ অর্থ 

বহে্যখা বোনিগভন্ত মুণ্তি ন' দৃণ্যতে নৈব চঃ লিজনাশঃ | 
স ভূয় এবেদ্ধনযো িগৃদ্ৃত্তদ্বোতয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১৩ 

কাঠের ভিতরে যে আগুন থাকে বাহিরে ন। যায় দেখা 
নুক্মাবস্থা' কাঠের গোপনে চুপি চুপি রয় ঢাকা! 

ঘবিলেই দেখে। জ্বলে হুতাশন 

তেমনি ব্রচ্ষে রত হলে মন 

আপনিই এই আত্মায় তার উপলব্ধি সে হয় 
ব্রন্মে জানিয়! সাধক সে জন অমুতে মগন রয় । 

স্বদেহমরশিং কতা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্ 
ধ্যাননির্নথনাভ্যাসাছ্ দেবং পশ্্যেন্িগুঢ়ব ॥ ১৪ 

নিচের কাঠেতে উপরের কাঠে ঘষিতে যেমন হয় 
তেমনই দেহতে ধ্যান ঘধণে লভে সে জ্যোতির্ময় 

এই দেহ মাঝে লুকাইয়া রন 
আত্মায় সেই অরূপ রতন 

জাগো ওগে। মন কর দরশন পূর্ণ রূপেতে তায় 
নিমেষে মিলাবে সব শোক তাপ পরশিয়ে সেই পায়। 

তিলেষু তৈলং দধিনীব সপিরাপঃ আতঃ জ্বরণীষু চাগ্নিঃ 
এবমাত্ব।ক্মান গৃহাতেহনৌ সত্যেনৈনং তপস ষোইমুপস্যাতি ॥ ১৫ 

সত্য সহায়ে জ্ঞানী সুধী জন করে তারে দরশন 

একাগ্র ভাবে তারে দেখিবারে চায় যেই জ্ঞানীজন 

সবাকার মাঝে স্থিত সেইজন 

তিল ও তৈলে ঘ্বতের মতন 

আত্মজ্ঞান ও তপস্যা! মাঝে দেখে সেই অতুলন 
অন্তঃসলিল। আ্োতস্থিনীর মত রহে সেই জন। 



শ্বেতাখতর উপনিষদ 

সর্ধব্যাপিনমাআ্মানং ক্ষীরে সপিএিবাপিতম্ জাত্ম বিস্তা তপোসুলং 
তদ্ ব্রেজ্মোপনিষশ্পরং তব ব্রন্মোপনিষৎ পরমিতি ॥ ১৬ 

এই সব কথ। শুনে যেই জন তপও ব্রহ্ম সাথে 

হুধের মাঝেতে ঘত যেই মত আপনিই মিশে তাতে 

তিলের মাঝেতে তেল যেই মত 

দধির মাঝেতে রম যেন ঘবুত 

মাটির মাঝেতে জলেব মতন কাঠে আগুনের সম 

আপনি ব্রহ্ম খিরাজ্জে সাধকে অপরূপ অন্্পম ৷ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
যুঙ্জান; প্রথমং মনত্তত্বায় সবিত। ধিয়ঃ। 

অগ্নেঞ্জযোতিনিচাব্য পৃথিব্যা! হধ্যাভরত ॥ ১ 

তত্ব জ্ঞান প্রকাশের তবে স্থু্য্য সহায় হও 

আমানের সব মন ইক্ড্রিয় এক সাথে করে লও 

পরমাত্মায় কর তা যুক্ত 

ইন্দ্রিয় দল করগে' মুক্ত 

প্রকাশে তাদের কর সহায়ত ইক্দ্রিয় অধিপতি 

তোমাদের কপা লভিয়ে লভিব আমি সে পরম গতি। 



্ উপনিষদ অর্থ 

যুক্েন মনসা বয়ং দেব সবিতুঃ সবে। যুবর্গেয়ায় শক্ষ্য। ॥ ২ 

ভে পষণ তব কৃপাটুকু লয়ে আমর? ধ্যানেতে রত 

পরমাত্মায় সংযোগ করি তারে পেতে করি ব্রত 

হৃদি দেহ মন সকলি সপিয়া 
শুধু তার নাম পরাণে জপিয়' 

যেটুকু সাধা হে তপন আমি করি ত। সাধ্যমত 
হে পুষণ তব কৃপাটুকু লয়ে তার ধ্যানে মোরা রত | 

যুক্ক।ায় মনস। দেবান্ স্ুবর্ধতে। ধিয়। দিবন্্। 
বৃহুজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রন্থবাতি ভাম্॥ ৩ 

সুখময় সেই ব্রহ্ম সমীপে আমর গমন করি 
জ্ঞানের আলোয় দিকেরে প্রকাশি সহায় হইও তারি 

প্রমাত্মার যুক্ত সে মন 

ব্রহ্ম সত্যে করে দরশন 

হে পুষণ তুমি কৃপা। কবি সবে শকতি তাহার দাও 
তোমাব আলোয় আধার বিদরি সেই পথে নিযে যাঁও। 

যুগ্জতে মন উত যুগ্তীতে ধিয়ো বিপ্র। বিপ্রন্ত বৃস্বতে। বিপশ্চিতঃ। 

বিহ্োত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্ মহা €দবন্ত সবিতুঃ পরিষ্ুতিঃ ॥ 8 

যে সব বিপ্র পরমাজ্বায় মনকে যুক্ত করে 

তাহাদের সেই মহান যজ্ঞে সূর্য্যদেবেরে স্মরে 

সুর্যোর স্তুতি করি যেইঞজন 
তাহার শকতি করে আরাধন 

নব বজ্জের মূলে সেইজন সাক্ষী অছিতীয় 
ত্রন্মে লভিতে তাহার কাছেতে হে মন শকতি নিও । 



শ্বেতাশ্ভয় উপনিষদ ১১ 

যুজে বাং ত্রন্ম পূর্বযং দমোভিঃ বিলৌোক এতু পথ্যেব জুরে । 
শৃন্বস্ত বিশ্বে অম্বতন্য পুত্র আ1 যে ধামানি দিব্যানি তন্কুঃ ॥ ৫ 

ইক্দ্রিয়গণ অধিপতি হন যে সব দেবতাগণ 

তোমাদের কাছে জুড়ি ছুটি কর এই মোব নিবেদন 
ব্রহ্ম পুঞ্জায় হব আমি রত 

সফল যেন গে! হয় মোর ব্রত 

ন্র্যাদেবের কাছে মোর স্তব বিস্তৃতি লাভ করে 

(হিরণ্যগর্ভ) দিবাধামের সম্তানগণ শোনে যেন গ্রীতি তরে। 

অগ্নি ব্রাভিমখ্যতে নাযুর্বত্রীপিরুধ্যন্ছে 
সোমে। যজ্াতিরিচ্যতে তন্ন সঞ্জায়তে মন; ॥ ৬ 

সূ্য্যদেবের অনুমতি ছাড়। পুর্জ। করে যেইজন 

সে সব যজ্ঞে শুধু করা হয় অগ্রিকে মন্থন 

হোমাগ্নিতে যে প্রাণের স্থাপন 

তাহ। ন। করিয়া সবি অকারণ 

ভোগে রত মন হইয়া সে জন বিফল পথেতে যায় 

স্র্ধ্যদেবের অনুমতি বিন! ষে বসে তপস্যায়। 

সবিত্র প্রসবেন ভূষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্। 
তত্র যোনিং কুণবসে ন হি তে পুর্ভমক্ষিপগ ॥ ৭ 

নূরধ্য দেবের অনুমতি লয়ে ব্রন্মের গজ! করে৷ 
অনাদি 'ঘজন ভীাহারে পাইতে মনে প্রাণে তারে ম্মরে। 

ব্রন্মের মাঝে সমাধি হইলে 
সংসার মায়। যায় দূরে চলে 

সব বন্ধন আপনি মুক্ত খোলে ব্রদ্ধের দ্বার 

আনদ্দময়ে ধরিয়। হৃদয়ে ঘোচে সংসার ভার । 



১২ উপনিষদ অর্থা 

জিরুল্সতং প্বাপা সমং শরীর়ং জদীর্জিয়াশি মনস! সান্বেশ্ট । 
ব্রন্ষোড়,পেন গ্রতরেত বিদ্বান আতাংসি জর্বাণি ভয়াবছালি ॥ ৮ 

যোগ জানে যেই মস্তক গ্রীবা! বুক উন্নত করি 
সরল ভাবেতে শরীর রাখিয়া মনকে হাদয়ে ধরি 

প্রণব রূপের ভেলায় তাহাতে 

সংসার শ্োত পার হয় যাতে 

হুঃখ ও শোক ভয় তাপ আদি হেসে হয়ে যার পার 

যোগ যেই জানে প্রণবে লভিয়! পার হয় সংসার । 

গ্রাণান্ প্রপীত্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে গ্রাণে নামিকয়োচ্দুসীত । 

ুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান মনে। ধারয়েতা প্রমত্তঃ ॥ ৯ 

শান্তর মতেতে করিয়! চেষ্টা অভিজ্ঞ যোগীগণ 

যোগ মার্গেতে পঞ্চ প্রাণকে সংঘত করি রণ 

ইন্দ্রিয় হতে প্রাণকে সরায়ে 

স্থির করি তারে হবে যেতে লয়ে 

নাসিক মধো শ্বাস ত্যাগ করি ধ্যানে বত হও মন 

দুষ্ট অশ্খে যুক্ত সারথি যে ভাবেতে রথ লন। 

সমে শুচৌ শর্করা বহ্িবালুকীবিবাঁজতে শব! জঙাশ্রেয়াদিভিঃ 

মনোহনকুলে ন তু চক্ষুঃ পীড়নে গুহানিবাতাশ্রুয়ণে প্রঘোজয়ে€॥ ১০ 

সমতল আর পবিত্র স্থান খুঁজে বার করো আগে 

পাথব অগ্ঠি বালি কোলাহল সেখানে যেন না থাকে 

নহে মণ্ডপ নহে জলাশয় 

দেখে যেন মন প্রসন্ন হয় 

ঝঙের বাতাস নাহি পশে সেথা নির্জন গুহাসম 

সেথায় বসিয়া এক মন দিয়া ধ্যান করো! মনোরম । 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১৩ 

নীহার ধুমার্কানিলা নলানাং খভ্ো৷ত বিদ্যুৎ স্ফটিক শশিনাম 
এভানি রূপালি পুর; সরাণি ব্রক্গণ্যভিব্যক্তিকরাশি যোগে ॥ ১১ 

যোগাভ্যাসেতে রত খধিগণ দর্শন পায় ঘবে 

কুষাব ধুত্র বায়ু ৪ সুধা অগ্নি জোনাকী সবে 
কভু বিদ্যুত ম্ষটিক বা কেহ 
শশধর সম উজলিয়। দেহ 

নান। রূপ ধবি নান! দরশন হয় সেই সবাকার 

অশ্রগাম। এ লক্ষণ জেনে ভাভার তপস্যার । 

পৃথু/প্তেজো হনিলখে সমুখিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে গবৃত্তে 
ন তল্য রোগে ন জর! ন স্বৃত্যুঃ প্রাশ্ুস্য যোগাগ্রময়ং শরীরম্ ॥ ১২ 

অআভিব/ক্তির পক্ষণ ৩হ। প্রথম সু৮৩ত হলে 

পৃথিবী অগ্নি বায়ু ও আকাশ কখন প্রকাশ ছলে 

যোগীপ নিকটে হইলে প্রকাশ 

মুত্যু ও জরা রোগের বিনাশ 

যোগ শাস্ত্রের পঞ্চভূতেব পঞ্চ গুণত এই 

বিমল শরীর হয় সে প্রাপ্ত এতে কোন ভুল নেই । 

লঘুত্বমারোগ্য অলোলুপত্বং বর্ণ প্রসাদ: স্বরপৌন্ঠবঞ্চ। 
শান্ধঃ শুভে। নুত্রপুকীষমন্মং যোগগ্রবৃপ্তিং প্রথমাং বস্তি ॥ ১৩ 

তখন শরীরে নাহি রয় ভার মনে নাহি গোগ ভয় 

লোভ মোহ তাপ ক্ষণেকের তরে তারে নাহি পরশয় 

এখন মিলে যে মধুর গন্ধ 

স্বরে মাধুয্য দেহতে ছন্দ 

উদ্জলকাস্তি মলমৃত্রের হ্বল্পত। দেহে হয় 

যোগের সিদ্ধি এতে যায় বোঝ। পূরভাবীরে কয় । 



১৪ উপনিষদ অর্থ্য 

যখৈব বিম্ব স্দয়োপলিগ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে ভৎ নুধাস্তদ্ 
তত্বাত্থতত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী এক: কুভার্থে। ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ 

স্বর্ণ যথ। মাটির মধ্যে মলিন হইয়। রয় 
অগ্নির দ্বারা হলে বিশোধিত উজ্জ্বল সেই হয় 

তেমনি ব্রদ্ষে হলে দরশন 

আত্ম তত্ব বোঝে যবে মন 

ব্রন্মের সাথে একাত্ম হয়ে অভি হয়ে যায় 

কৃত কৃতার্থ সাধক সকল হঃখে মুক্তি পায়। 

ষদাত্মতত্তবেন তু ব্রক্মতন্বং দ্ীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যে 
অজং ভ্রুবং স্ব তস্বৈবিশুদ্ধং জ্ঞাত্ব। দেবং মুচ্যতে জর্ব পাশৈঃ ॥ ১৫ 

যোগেতে যুক্ত এই যোগীগণ হৃদয় গুহাতে তার 

আত্ম জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালায়ে সাক্ষাং পায় তার 

জম্ম রহিত হয় সেই ক্ষণে 

অভিন্ন ষেই দেখে তারে মনে 

সব অবিদ্া দূরে যায় তাব পরমাত্মাকে পায় 
ব্র্মে লভিয়। ব্রহ্মতে স্থিত যেক্গন তপস্যাএ 

এব হু দেঝঃ গ্রদিশোহনু অর্বাঃ পুবোহু জাতঃ স ড গর্ভে অঞ্ডঃ। 
স এব জাতঃ স জনিস্থমাণ গ্রত্যঙ, জনাংস্তি্তি সব তোমুখঃ ॥ ১৬ 

সব ব্যাপিয়া আছে এইজন মায়াজালে এইজন 

বিরাট রূপেতে জাত হয়ে কতৃ শিশুরূপে জাত হন 

জ্ঞানের মাঝেতে হইয়। প্রকাশ 

অজ্ঞান মাঝে করেন বিনাশ 

সকল জীবের অস্তর যামী অন্তর মাঝে রন 

সবার মাঝেতে হের তার মুখ মুখ তার অগণন। 



শ্বেতাখতর় উপনিষদ ১৫ 

যোদেবে। অগ্টৌ যো অপ.স্থু যে বিশ্বং ভুবদমাধিবেশ 
য ওবধীবু যো বস্পতিষু তশ্মৈ দেবায় নমোনমঃ 1 ১৭ 

অগ্নির মাঝে প্রকাশ যাহার প্রণমি তাহার পায় 

ফলে ফুলে জলে ওষধির মাঝে তারে পুনঃ দেখা যায় 

সবের মাঝেতে প্রকাশ যাহার 

বর্ণিতে রূপ ভাষা! মানে হার 

ভকতিতে ভরে জানাই প্রণাম তাহার ও ছুটি পায় 

লেখনী যাহাবে বণিতে হারে নয়ন দরশ চায় । 

ততাঁয় অধ্যায় 

য একে জালবানীশত ঈশ্নীভিঃ সব পৃষ্লোকানীশত ঈশনীভিঃ 
ঘ এবৈক উদ্ভব সম্ভবে চ ষ এতিছুরসবৃতান্তে ভবস্তি ॥ ১ 

মায়াময় সেই আপনার মাঝে কতন। শক্তি ধরে 

নবজাত হাত এশ্বর্যের মাঝেও চালিত করে 

জানে এই কথ। যেই জ্বানীজন 
অসুতের মাঝে সে হয় মগন 

তার ইচ্ছায় সব কিছু হয় সহজ কথাটি এই 
হং ভাবের মূল এতে নাশ কোনোখানে ভূল নেই। 



১৬ উপনিষদ অর্থ 

একে।ছি রুদ্ধে। ন দ্বিতীয়ায় ত্ুর্ঘ ইমা ল্লোকান ঈশত ঈশনীতি: 
প্রত্যঙ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকো পান্তকালে 

সংঙ্গজ্য বিশ্ব! ভুবনানি গোপা ॥ ২ 

রুদ্র রূপেতে মায়াবী সেজন সেক্গন অদ্বিতীয় 

ব্রহ্মলন্ধ সাধক জনের যেজন বাঞ্থনীয় 
তারি শক্তিতে চলে সবলোক 

তাহারি স্থগ্টি তিনিই পালক 

প্রলয়ের কালে সংহারকাবা রূপে জেন সেইজন 

ব্রহ্ম লব্ধ সাধকের চাওয়া! সেইত পরমধন । 

বিশ্বতম্চক্ষুরূত বিশ্বতোনুখে। বি্বতোব ছুরুত বিশ্বতম্পা 

সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতক্রৈদ'যাবাভুমী জনয়ন্ (দেব এক? ॥ ৩ 

অসংখা তার আখি বাহু মুখ আনক চরণ তার 

যেথা ঘত জব মানুষ ও পাখী সবে তার বিস্তার 

সকল বাহুকে তার বাহু জাশি 

ভূলোকে হ্যলোকে যেথা যত প্রাণী 
সবাকার মাঝে এক হয়ে তিনি আপনি সুপ্রকাশ 

তাইত তাহারে পাইবার তরে মুনি ঝষিদের আশ । 

যে! দেবানাং প্রভবশ্টোস্তবশ্চ বিশ্বাধিপো। রুদ্রে। মহুষিঃ 
ক্রগ্যগর্ভং জনয়ামাস পুব মন স নো বুদ্ধ শুভয়। নংযুনক্ত, ॥ ॥ 

দেবতাগণের জনমও প্রভু হইয়াছে তোমা হতে 
তুমিই দিয়াছ এশ্বধ্য ও সবে পালিয়াছ নানামতে 

হে মহারুদ্র জান তুমি সব 

তাই জগতের হলে উদ্ভব 
তারো। আগে তুমি দিয়ে মায়াজাল করিয়াছ আবরণ 

সবের ভ্রষ্ট। আমাদের শুভ বুদ্ধি করুন দান। 



স্বেতাখতর উপনিধদ ৃ ১৭ 

যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাপাপকাশিনী। 
তয় নম্তনুব। শস্তময়। গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫ 

হে রুদ্র তুমি এ দেহের মাঝে আুখদান অধিকারী 

পুত পবিত্র আনন্দ প্রদ হই যেন দেহধারী 
সেই স্ুখতম পুণ্য এ দেহ 
হয় যেন প্রভু মঙ্গল গেহ 

নির্মল কর মঙ্গল কর কর জানন্দময় 

তোমার দয়ায় এই দেহ মম হয় যেন সুখময় । 

যামিযুং গিরিশস্ত হস্তে বিভর্ধ্যস্তবে 
শিবাং গিরিত্র ভাং কুরু ম। হিংসা পুরুষং জগ ॥ ৬ 

এই দেহ মাঝে তোমার নিবাস হোক সুখকর মম 

নিক্ষেপ তরে লয়েছ যে বাণ হোক মঙ্গল সম 

আমাদের এই গৃহ পরিবার 
তার সাথে এই জগৎ তোমার 

এর। নহে প্রভু তব হিংসার যোগ্য কখন' নয় 

পৃত পবিভ্র ওগে। পরমেশ চির মঙ্গলময় । 

তভঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহস্তং ষথানিকায়ং সর্বভূতেষু গুঢ়ম্ 
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং তং জ্ঞাত্বাহয়ুত। ভবস্তি ॥ ৭ 

এই জগতের আত্মা বিরাট বিশাল্ যেরূপ তব 

ব্রন্মের এই মায়াজাল হতে বিরাট বৃহত্তম 
বিভিন্ন ভাবে থাকি সবামাৰে 

গোপনে যেজন সতত বিরাজে 

বেষ্টিত করি এ জগৎ সারা যেজন বিশ্বময় 

ভাহারে চিনিলে অমুতের মাঝে জীবের মগন হয়। 



১৮ উপনিষদ অর্থ্য 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎু 
তমেব বিদিত্বাহতি ম্ৃত্যুমেতি নাচ্চ/ঃ পন্থা বিদ্ভতেহয়নায় ॥ ৮ 

আপনি প্রকাশ অজ্ঞানতীত সে দেবেরে আমি জানি 

সকল ব্যাপিয়া আছে সেই জন অন্তর মাঝে মানি 

যাহারে চিনিলে সব চেন। যায় 

যাহারে পাইলে মৃত্যু না রয় 
তাহারে না পেলে পর্মার্থের আর কোন পথ নাই 

সকল ব্যাপিয়! অতুলন তিনি তুলন। কোথা ব পাই । 

ষম্ম[ও পরং নাপরমস্তি কিঞিদ্ যন্মান্া ণীয়ে! ন জ্য!য়োইস্ডি কশ্চিৎ 
বৃক্ষ ইব স্তবষে। দিবি ভিষ্ত্যেকস্তেনেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্বম ॥ ৯ 

যার চেয়ে বড় নাহি কোনখানে যার চেয়ে ছোট নাই 
বিরাট যে জন অন্ুকন] সেই সব মাঝে ধার ঠাই 

বৃক্ষের সম সেই অতুলন 

নিশ্চল রূপে প্রকাশিত হন 

নিজ মহিমায় বিরাজিত যিনি ব্যাপিয়া সর্বলোক 

বিরাট দেহ সে পুরুষের দ্বারা আবৃত তিনলোক। 

ততো ঘছুত্তরহরং তদরূপমনা ময়ম্ য এত ঘ্বিতরস্বতান্তে ভবন্তযাথেত্তরে 
দুঃখমেব।পিষস্তি ॥ ১০ 

এই জগতের কারণ থেকেও সেজন উদ্ধে রন 

সব হুঃখের নিরাময় সেই অরূপ অধরা জন 
তাহার তত্ব বোঝে য্দি মন 

অমৃত লভিয়ী। অমর সে হ'ন 

বোঝেন। যেজন তার হুঃখের নাহি আর অবশেষ 

শোকেতে মগন অভিভূত সেই নাহি থাকে স্ুখলেশ। 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১৪ 

সব1ননশিরো শ্রীঝ সবভূতগুহাশয়ঃ 
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মা সর্গতঃ শিবঃ ॥ ১১ 

যত জীব আছে সবাকার মুখে তার মুখ চাদ রাজে 
যত গ্রীবা আছে তার শ্রীবা সব নিশ্চয় তারি মাঝে 

সকল জীবের মধ্যে থাকিয়। 

আছে সেই জন সকল ব্যাপিয়। 
ষড়েশ্বর্যযশালী সেই জন সবেতে বিদ্যমান 
সবার ভিতরে আপন। প্রকাশি কল্যাণ করে দান। 

মহান্ প্রভূর্বৈ পুরুষঃ সন্বন্যৈষ গ্রবর্তকঃ। 
স্নির্দলামিমাং প্রাপ্ডিমীশানে। জ্যে।তিরব্যয়ঃ ॥ ১২ 

মহৎ এজন জেনে। মনে মহা শক্তির অধিকারী 

হৃদয় শায়ী এ পরম পুরুষ পূর্ণাবতার তারি 
অন্তর হতে তার আগমন 

পরম পদের দাতা যেইজন 
লবাকার প্রভু অবিনাশী এই সবার পুজ্যজন 
বিজ্ঞান মাঝে তাহার প্রকাশে স্তব্ধ হৃদয় মন। 

অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোইস্তরা। সদ জনানাং হৃদয়ে সঙ্গিবিষ্টঃ 
হুদা মন্বীশো। মনশাইভির ৩ ঘ এত দ্বিদুরম্ৃভান্তে ভবস্তি॥ ১৩ 

অঙ্গুষ্ঠের মত হয়ে আছে হৃদয়ের মাঝখানে 
অথচ সে জন পূর্ণ রপেতে রয়েছে সকল স্থানে 

সকল প্রাণীর হৃদয় বিহারী 
হে জ্ঞান আকর আছ সব ভরি 

জ্ঞানেতে বিচাবি হৃদয়েতে ভরি বুদ্ধিতে স্থিত হন 

যাহার মনেতে মরণ হইতে সেইজজন দুরে রন | 



উপনিষদ অর্থ্য 

সআশীর্যা পুরুষ; সহআক্ষঃ সহত্রপাত 
স ভূমিং বিশ্বতে। বৃত্বাইত্যতিষ্ঠদ'শানুলম্ ॥ ১৪ 

অনন্ত রূপ বশিতে তার ভাষা মোর মানে হার 

অনস্ত শির অনন্ত আখি অনস্ত পদ তার 

এই ভুবনেরে ব্যাপ্ত করিয়া 
আছে যেই জন সকল ভরিয়। 

আবার সে জন দশ অঙ্গুলি নাভির উর্দা হতে 

হৃদয়ের মাঝে অসীম রূপেতে আছে এ জগৎ হতে | - 

পুরুষ এবেদং সবং যদভূতং বচ্চভব্যম্ 
উতভানৃতত্বন্তেশানে। যদগ্পেনাতিরোহতি ॥ ১৫ 

যা আছে য। হবে হইয়াছে যাহ! সবের বিধাত। সেই 
মুক্তিদাতা সে বিধাত। পুরুষ এর মাঝে ভূল নেই 

অন্যের দ্বারা বাঁচে যেই জন 
তাহার বিধাত। সেই জন হন 

অমৃতময় সে আনন্দরূপে নিত্য সত্য ধন 

সবের বিধাতা তিনি নিশ্চয় সেই জন অতুলন। 

সর্বতঃ পানিপাদস্তৎ সবতোহক্ষিশিরোমুখম্ 
সব'তঃ শ্রুতিমল্লোকে সব্ধমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬ 

সকল জীবের হস্ত ও পদ ব্রন্মের বলি জেন 

সব জীবের মস্তক আখি তার বলি মন চেনো 

সবার কানেতে শোনে সেই জন 
সকল ৰ্যাপিয়া জগতেতে রন 

জ্ঞানীর দেহতে চৈতন্যের রূপ ধরি সেই রয় 
সকল ভরিয়া! সকল পুরিয়া রহে সে শকতি ময়। 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২১ 

সবেক্দিয়গুণাভাসং সর্বেজ্দ্িয়বিবজিতম্ 
সবন্ প্রভূমীশানং অবশ্য শরণং বৃহৎ ॥ ১৭ 

নিখিল জীবের সব ইন্দ্রিয় চলে জেনে তীব মতে 

আপনি সে জন রহিত জ।নিও ইন্দ্রিয় সব হতে 

সবারে শকতি দাত। সেইজন 
সবাকার সেই পরম কারণ 

সবার সেজন চির আশ্রয় আনন্দ সবাকার 

কেমনে বলিব তাহার মহিম। মহিমা কে জানে তার? 

নব দ্বারে পুরে দেহী হংসে। লেলায়তে বহিঃ 
বঞ্। সর্বন্ত লোকন্য প্থাবরহ্য চরম্য চ ॥ ১৮ 

বন পর্বত অখিলের মাঝে যেথা যত কিছু রয় 

নিয়ন্তা সেই তারি নির্দেশে সকলে চালিত হয় 
আবার সেজন নয় দ্বার ধারি 

জীব ভাব লয়ে দেহ অধিকারী 

আবার সেজন বাহিরের বাপে সচেষ্ট হয়ে রন 

নিখিল জগতে সবাকার মাঝে রয়েছেন সেইজন। 

অপাণি পাদ জবনো। গ্রস্থীত। পশ্যত্যচচ্ষুঃ স শুনোত্য কর্ণ; 
সবেস্তি বেভ্ভং ন চ তন্য।স্তি বেন্ত। তমার গ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ১৯ 

চরণ নাহিক তবু জেন সেই সবচেয়ে দ্রুত যায় 

হস্ত ন৷ থেকে সেই জন জেন সবচেয়ে দ্রুত লয় 
চক্ষু না থেকে করে দরশন 
কর্ণ ন থেকে করেন শ্রবণ 

জেখানে বাকিছু সব সেই জানে তাহারে না কেউ জানে 
স্বাগ্রণী ও পূর্ণ মহান ব্রহ্মজ্ঞতে তা৷ মানে । 



২২ উপনিষদ অর্থ্য 

অগোরণীয়ান্ মহতে। মৃহীয়ান আত্ম গুহা য়াং নিহিতোহন্ত জন্তো ঃ 
তমব্রতুং পণ্য তি বাহশোকে। ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমীনমীশম্ ॥ ২০ 

ক্ষুত্র হইতে হ্ষুত্র সে জন মহতে মহত্তর 
সকল প্রাণীতে বিরাট হে প্রভু আপনি বিরাজ কর 

হদয়ের মাঝে ভোগ সুখ আশ। 

তুচ্ছ করিয়! ব্রন্দে পিপাস৷ 

হয় যার সেই চিত্ত শুদ্ধি করিয়া তপস্থায় 
তাহারি কৃপায় অনাদি জনের দর্শন সেই পায়। 

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্বাস্ভানং সর্বগীতং বিভুত্বাু 
জন্মনিরোধং প্রবদত্তি বন্য ব্রন্দবাদিনে। হি প্রবদস্তি নিত্যম্ ॥ ২১ 

জন্ম বিহীন মৃত্যু বিহীন শাশ্বত যেইজন 

সকল বাপিয়। সত্যরূপেতে নিত্য নিরঞ্জন 

জেনেছি তাহার অপার মহিম। 

বণিতে যারে নাহি পাই সীমা 

মূঢগণ বলে জন্ম মৃত্যু তারও আছে নাকি হায় 

জ্বানীজন জানে নিত্য সত্যে জ্ঞানের তপস্তায় । 



ঢতর্খ অধ্যায় 
য একোহবর্ণে! বুধাশক্তিষে।গাদ্ বর্ণাননেকান নিহ্থিতার্থোদধাতি 
বি চৈতি চান্ডে বিশ্বমাদৌ স তেব; স নো বুদ্ধ্যা শুভয়। সংযুনক্ত, ॥ ১ 

বর্ণ বিহীন সেই একজন নিগুঢ় কি প্রয়োজনে 

স্জন করেন বিচিত্র রূপ আপন শক্তি দানে 

তাহারি মাঝেতে বিশ্বের স্থিতি 

প্রলয়ের কালে সেই জনগতি 

স্বয়ং জ্যোতি সে পরমমুক্ত সেজন জগৎ প্রাণ 
তিনি দয়। করে আমাদের শুভ বুদ্ধি করুন দান। 

তদেবাগ্নি সদাদ্দিত্য স্তদ্বায়ুস্ততু চজ্দ্রমাঃ 
তদ্দেব শুক্রং তদক্রক্গ তদাপস্তগ প্রজাপতিঃ ॥ ২ 

তিনিই চন্দ্র তিনিই স্ুধ্য অগ্নিও তিনি তার। 
তিনি বিশ্বের প্রাণ প্রদীপ্ত সবাকাঁর মনোহর! 

বিশ্ব ব্যাপিয়। মায়াজাল সেই 
সলিলেও তিনি এতে ভূল নেই - 

বাতাসের মাঝে প্রাণময় তার হেরি রূপ মধুময় 

সবের মাঝেতে করেন বিরাজ সেই জন নিশ্চয় । 

বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উভ বা কুমারী 
: ত্বং জীর্ণ দণ্ডেন বঞ্চসি তং জাঁতো। ভবদগি বিশ্বতো মুখ ॥ ৩ 

পুরুষ বূপেতে তোমারি প্রকাশ হে মোর জ্যোতির্ময় 
নারী রূপে তুমি কল্যাণময়ী কত ন। শান্তিময় 

তুমিই আবার কুমার বেশেতে 
আবার দেখিষে কুমারী রূপেতে 

. শ্ঘলিত চরণে বৃদ্ধ বেশেতে দণ্ড হাতেতে যাও 
নব নব রূপে বিচিত্র বেশে নবীন জন্ম নাও। 



২৪ উপনিষদ অর্্য 

নীলঃ পতঙ্গে। হরিতো৷ লোহিতাক্ষম্তড়িদ্ গর্ভ খতবঃ অমুদ্রাঃ 
অনাদ্দিমত্বং বিভূত্বেন বর্ডসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্ব ॥ ৪ 

নীল পতঙ্গ রূপে জাত তুমি সবলের মনোহারি 
হলুদ রঙ্গের পাখী হয়ে এলে রক্তিম আখিধারি 

তুমি হলে মেঘ বিহ্যৎময় 

সপ্ত সাগর তুমি ছাঁড়। নয় 

তুমিই অনাদি অনস্ত তুমি রয়েছ ব্যাপিয়। সব 

তোমারি মাঝেতে বিশ্ব ভুবন হইয়াছে উদ্ভব । 

তজামেকাং লোহিত শুরু কব্তাং বহবী; গ্রজা: স্থজমানাং সরূপাঃ 
অজে। হোকে। জুষমাণোহনু খেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগা মজো হা: ৫ 

লোহিত শুরু। কৃষ্ণবর্ণ৷ অঙ্গ রূপ যেই ধরে 
এক অজ হয়ে তাহার সাথেতে বিহারে পরস্পরে 

পুরুষ তখন প্রকৃতি অধীন 

আপন। ভূলিয়। রহে সেই দিন 
ভোগ শেষে সেই ত্যাগিয়া তাহারে মুক্তি পথেতে যায় 
ভোগই বন্ধন মুক্ত যেজন সেই ত তাহারে পায়। 

[দ্বা সুপর্ণ। সযুজ। সখায়। সমানং বৃক্ষং পরিষস্থজাতে 
তয়োরছ/ঃ পিঞ্সলং স্থা ঘত্যনগ্ন্যো। অভিচাকশীতি ॥ ৬ 

একটি ডালেতে বসে ছুটি পাখী যুক্ত আলিঙ্গনে 
স্বাছু পিপ্লল ফল তার খায় শুধু পাথী একজনে 

অন্তে সে ফল ন1 করে গ্রহণ 
শুধু চেয়ে দেখে করে দরশন 

দুইটি পাখী ছুইব্ূপ তার দেখে বসে একডালে 

একজন খায় অন্তে ত। দেখে একসাথে একডালে। 

/ 



শ্বেতাখ্বতর উপনিষদ ২৫ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্ন হুনীশয়। শৌচতি মৃহামানঃ 

জষ্টং যদ পশ্যত্যন্যমীশমন্য মহিম।নমিতি বীতশো কঃ ॥ ৭ 

আত্মার সাথে পরমাত্মাও থাকে একদেহ মাঝে 

শোক হ্ঃখেতে আত্ম! ব্যথিত জরা মৃত্যুর মাঝে 

পরমাত্মার নাই ক্ষতি ক্ষয় 
ব্রন্মেতে স্থিত সেই নির্ভয় 

সেইরূপ জ্ঞান লীভ করে যেই মেলে যে সত্যধন 

তাহার মহিম। চিত্তে স্মরিয়। বীতশোক সেই জন। 

খচে। অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যম্মিন দেব। অধি বিশে নিষে্ঃ 
যস্তং ন বেদ কিনুচ। করিব্যতি ষ ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসছে ॥ ৮ 

বেদ ও দেবতা আশ্রয় স্থল যে পরম ব্যোম হয় 

তাহারে যে জানে আপনি ব্রহ্ম মূর্ত হইয়া রয় 
তারে যে জানেন! বেদ নিচ্ষল 

তার তরে আর দেয় কোন্ ফল 

বার্থ বেদের মন্ত্রে তাহার নাহি কোন প্রয়োজন 

ব্রন্মে জানিলে সবি সীর্ঘক মিলে সে সত্য ধন। 

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রুতবে। ব্রতানি ভূতং ভব্যং ঘচ্চনেদ। বদস্তি 
অস্মান্মায়ী স্জতে বিশ্বমেতং অস্মিংস্চান্ছে। মায়য়! সঙ্জিরুদ্ধঃ ॥ ৯ 

বেদের মন্ত্র মজ্ঞ ও ক্রুতু ব্রত নিজে প্রচারিয়া 

যাহ! হইয়াছে যাহ! হবে আরে। তাও তাহে প্রকাশিয়! 
মায়ার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে 

আপনি বদ্ধ হইলে যাহাতে 
নিজ মোহ পাশে নিজেরে ঘেরিয়া জীবরূপে সেইজন 

অপরূপ পল! লিখিব কেমনে বিস্ময়ে ভরে মন । 



২৬ উপনিষদ অর্থ 

মায়াং তু প্রকৃতিং বিস্তাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ 
তন্যাবয়াব ভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগত ॥ ১০ 

প্রকৃতিরে হেথ। মায়ারূপে জেনে! ছড়ান বিশ্বময় 

মায়াধীশ রূপে পরমেশ্বর অক্ষয় অব্যয় 

তারি অবয়বে নানা রূপ ধরি 

অখিল জগতে তাহারেই হেরি 
সব কল্পন! মূর্ত করিয়া রাজিছেন ভগবান 
তাহারি মূরতি হের দিকে পিকে তিনিই জগৎ প্রাণ। 

যো৷ যোনিং যোনিমপ্রিতিষ্ত্যেকো যম্মিনিদং সং চ বিচৈতি সর্বম্ 
তমীশানং বরদং দেবমীভ্যং নিচায্যেমাং শাস্তিমত্যস্তমেতি ॥ ১১ 

মূল হয়ে তবু নানারূপ ধবি সেজন বিরাজমান 
বিশ্ব যাহাতে স্থজিত হইয়া যার মাঝে লয় পান 

পৃজ্য সেজনে বক্ষে ধরিয়। 
যাহার হৃদয় উঠেছে ভরিয়া 

সব প্রভৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে অপার শান্তি তার 

নিশ্চিতরূপে ব্রন্মে লভিয়। লভে সে তথ্য সার। 

যে! দেবানাং প্রভবশ্চোবস্তণ্চ বিশ্বাধিপো। রুদ্রে। মহধিঃ 

হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জাফ়মানং স নো। বুন্ধ্যা শুভয়া৷ সংযুনক্ত,॥ ১২. 

দেবত। গণের উদ্ভব যেথা যেজন পালনকারি 

বিশ্বের প্রভু পরম রুদ্র সবারে ধারণকারি 

প্রাণশক্তির এই মায়াজাল 

হিরণ্যগর্ভ বলে নাম যার 
তাহারে জন্ম যিনি দেখেছেন সতো বিরাজমান 

আমাদের তিনি মজলময় বুদ্ধি করুন দান। 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২৭ 

ঘে। দেবানামধিপে! বন্মি ল্লে।ক। অধিশ্রিভাঃ 
য ঈশে অন্য দ্বিপদশ্চড়ুষ্পদঃ কন্মৈ দেবায় হবিষাবিধেম ॥ ১৩ 

দেবতা! গণের অধিপতি যিনি ধার আশ্রিত সব 

মুগ ও মানুষ ধাহার শাসনে মানিয়াছে পরাভব 

উজ্জল সেই আনন্দময় 
সকলের সেই চির আশ্রয় 

চরু পুরোডাশ হবি দিয়ে পুক্মি সেই দেবতারে মোর 
বাহার দয়ায় বিশ্ব মায়ার কাটে সব তমো। ঘোর । 

সৃক্মমা তিসূক্মমং কলিলন্য মধ্যে বিশ্বস্ত অষ্টারমনেকরূপম্ 
বিশ্বস্যেকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাতাং শিং শান্তিমত্যভ্তমেতি ॥ ১৪ 

সুক্ষ্ষ হইতে সুক্ষ হইয়া যেজন বিরাজ মান 
সংসার রূপ গহনের মাঝে যাহার অধিষ্ঠান 

নান। রূপে তারে হেরিয়া এমন 

তাহারে লভিয়। সাধক যেজন 

নিত্যসাক্ষী পরমেশ্বরে শিব বলি সেই জানে 

কল্যাণময়ে লভি সে ধন্য হয় যেন মনে প্রাণে । 

স এব কালে ভুবনন্ত গোণ্া বিশ্বাধিপঃ সর্বভুতেষু গৃঢঃ 
যন্মিন যুক্তা ব্রনষ্বয়ে। দেবভাম্চ তমেব জ্ঞাত্ব। মৃত্যুপাশাংচ্ছিনন্তি ॥ ১৫ 

কল্পারস্ত হইতেই খিনি ভুবনে রক্ষাক!রি 
সবার মাঝেতে গ্রছন্ন রূপে মূর্ত মূরতি যারি 

দেবতা খষিরা যার মাঝে রয় 

তীয়ে শিবরূপে জানি নিশ্চয় 

জ্ঞানী গুণীক্ন মৃত্যুর পাঁশ ছিন্ন তখনি হয় 
সকল আধার উদ্জলি হৃদয়ে আপনি জ্যোতিষ্শায় | 



২৮ উপনিষদ অর্থ 

স্বভাও পরং মগুমিবাতিসুক্মমং জ্ঞাত্ব। শিবং অর্বভুতেথু গৃঢ়ম্ 
বিশ্বন্যৈকং পরিবেষ্রিভারং জ্ঞাত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্ব পাশৈঃ॥ ১৬ 

ঘবৃতের উপরে সরের মতন সুক্ষ রূপে সে রয় 

ধাহারে লভিলে নিমেষেতে হয় সবকিছু সুখময় 

বিশ্ব ঘিরিয়! রহে যেই জন 
তাহারে চিনিতে পারে যার মন 

সব বন্ধনে মুক্তি লভিয়। লভে সে পরমধন 
আত্মার মাঝে মর্ম মাঝারে রহে সে সত্য ধন। 

এষ দেবো! বিশ্বকর্ম। মহাত্মা! সদ! জনানাং হৃদয়ে সন্গিবিষ্টঃ 
হৃদ। মনীষা মনসাহভিরু গড। য এত ঘ্বিছুরম্ৃতান্তে ভবস্তি ॥ ১৭ 

বিশ্ব অষ্টা প্রকাশময় এ সর্বব্যাপী যেজন 

জীবের মাঝেতে গুটভাবে যিনি সকল সময় রন 

জ্ঞানের মাঝেতে গ্রকাশ যে হয় 

মনবুদ্ধিতে ধাহাঁর উদয় 
তারে যে দেখেছে জীবনে সেজন অমৃত পরশ পায় 

তাহারে লভিয়৷ ছুঃখ হইতে মুক্ত সেজন হয়। 

যদাহতমন্তক্জ দিব! ন রাত্রি সন্প চীসন্ছিব এব কেবলঃ 
তদক্ষরং তও অবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রন্থত! পুরাণী ॥ ১৮ 

জ্ঞানের আলোকে হয়ে প্রকাশিত আধার যখন যায় 

শুদ্ধ সত্ব সমুখে হেরিয়া তমস। লজ্জা! পায় 
সূর্য্য পৃজ্য শুধু সেইজন 

বিবেকের মাঝে দিয়ে দরশন 

পুরানী প্রজ্ঞা করি বিতরণ শুদ্ধরপেতে র'ন 
দিবস রাত্রি কিছু নাহি রয় আলোকিত জ্ঞানী মন। 



শ্বেতার্বতর উপনিষদ ২৯ 

নৈনমুধবং ন তির্ধঞ্চং ন মধ্যে পরিজ গ্রভও 
ন তন্য প্রতিম। অস্তি ঘন্ত নাম মহুদ্যশঃ ॥ ১৯ 

উপ্রেতে নীচে কিবা কোন কোনে তারে নাহি পাওয়া যায় 

তাহারে ধরিবে এমন শকতি আছে বা কাহার হায় 

সব্বব্যাপিয় কীত্তি যাহার 

কি করে জাকিব মূরতি তাহার 
কি নামে ঘোষিব সবার মাঝেতে যেজন প্রকাশমান 

স্তব্ধ রসন। লেখনী ও হারে গাহিতে তাহারি গান । 

ন সন্দ,শে ভিষ্ঠতি বূপমন্ত ন চক্ষুষ। পশ্যতি কম্চলৈনম্ 
হৃদ! হৃপিস্থং মনস! য এনমেবং বিরুরম্বতাস্তে ভবস্তি॥ ২০ 

নয়ন তাহার না পায় দরশ পরশ ও ত নাহি পায় 

কোন ইল্জ্িয় প্রকাশিতে নারে কেমনে বুঝাব তায় 
হৃদয় মধ্যে স্থিত সেই জন 

জ্ঞানের প্রভায় করি দরশন 

উজ্জ্বল যার বিকশিত মন সেই জন তারে পায় 

অমৃতের মাঝে হয়ে সে মগন মৃত্যুরে পার হয়। 

অগ্জাভ ইত্যেবং কম্চিদ ভীরু প্রপ্তন্তে 
রুদ্র যত্তে দক্ষিনং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ২১ 

জন্মরহিত তুমি বলে আমি তোমার শরণ লই 

ভীরু মন কোথা রবে নির্ভয়ে বল আর তোম1 বই 

হে রুদ্র তব দক্ষিণ মুখ 
বারেক দেখাও দূরে যাক ছুখ 

নিত্য সত্য শিব সুন্দর ত্রাণ করে! তুমি মোরে 
তোমারে লভিয়া সকল আঁধার উঠৃক আলোয় তরে । 



৬৪ উপনিষদ অর্থা 

ম। নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো! গ্োধু মা নে। অশ্বেধু বীরিবঃ 
বীরান্ ম৷ নে! রুদ্র ভামিতোহব ধীর্হবিস্মস্তঃ সদমিত্ত্ব। হবামহে ॥ ২২ 

হে রুত্র তুমি হোয়ে! ন1 ক্রুদ্ধ বিনাশ কোর না সৰে 
মোর সন্তান সম্ততি গণে মৃত্যু যেন না লভে 

গরু ঘোড়। আর মোর যত দাস 

তাহাদের প্রভু কোর না বিনাশ 

হবি ও যজ্ঞে আহ্বান করি তোমাকেই পুজা কৰি 
পৃ! আরাধন। যজ্ঞ ও স্তবে তোমাকেই আঙ্জ স্মরি। 

পঞ্চম অধ্যায় 

দ্বে জক্ষরে ব্রহ্ম পরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিত্তে নিহিতে যত্ত গুড়ে 
ক্ষরস্তববিদ্তা হামৃতং তুবিস্তা বিদ্তাবিষ্তে ঈশতে বস্ত সোহগ্যাঃ ॥ ১ 

সংসার গতি কারণ যেজন অবিষ্া বলি তারে 

অমরত্বের লাভ হয় যাতে বিদ্যা কহি যে তারে 

বিদ্যা এবং অবিষ্ভা ছুই 

অন্তহীন সে অক্ষরেতেই 
ছুই যার মাঝে একত্র রাক্তে সে কিন্তু তাহা নয় 

সবার অতীত অনস্ত জন আপনি আপনা'ময় । 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩১ 

“ যে যোনিং যোনিমবিষ্ঠত্যেকো! বিশ্বানি রূপানি যোনীম্চ সর্বাঃ 
খষিং প্রসূতং কপিলং যন্তমণ্চো জ্ঞানৈবিভতি জায়মানঞ্চ পশ্যে॥ ২ 

সকল যোনিতে সকল কারণে রাজিছেন সেই জন 
জ্ঞান অজ্ঞান হইতে ভিন্ন নিত্য সত্য ধন 

স্বর্ণগর্ভ মায়। জালমাঝে 

যার দেয়। জ্ঞান সতত বিরাজে 

তাহারে! জনম যেজন দেখেছে স্জেন জগৎ প্রাণ 

জ্ঞান অজ্ঞানে অভিন্ন যেই সেইজন ভগবান। 

এটকৈকং জালং বহুধ। বিকুর্বসন্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্ষ দেব: 
ভূয়ঃ ক্ষ । পতয়ন্তথেশ: সবাধিপত্যং কুরুতে মহা্মা! ॥ ৩ 

এই জ্রগতেতে প্রতি প্রাণী তরে ফেলি কর্মের জাল 

কাধ্য কারণে ছুয়েরে চালিত করে ষেই মহাকাল 

আবার গোটান সেই জাল তার 
যেখ। যত জীব আছে যেথাকার 

সবার উপরে প্রভুত্ব ভার সবি যে তাহার স্পট 
সকল ব্যাপিয়া সকল ছাপিয়। রয়েছে তাহারি দৃষ্টি। 

সব? ছিশ উর্ধমধশ্চ তির্ধ্যক্ প্রকাশয়ন্ জাজতে যদ্বনডবান্ 
এবং স দেবে ভগ্বান্ বরেণ্যো যোনি ভ্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪ 

কুর্য্য যেমন উজলিয়া দিক চতুর্দিকেতে দীপ্তিমান 
উদ্ধে ও নীচে পার্থে সকলি তাহারি আলোয় দীপ্যমান 

তেমনি সে দেব রহি সবামাঝে 

প্রতি জীবে সেই সম ভাবে রাজে 
অন্থু পরমাণু সবাকার মাঝে করেন আপনি অধিষ্ঠান 

. সূর্য্য যেমন আলো বিতরিয়া সবাকার মাঝে প্রকাশ পান। 



৩২ উপনিষদ অর্থ 

যচ্চ স্বভাবং প5তি বিশ্বযোনিঃ পাঁচ্যাংশ্চ সবণন পরিণাময়েদ যঃ 
সবমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকে। শুগাংন্চ সবান্ বিনিযৌজয়েদ্ বঃ ॥ ৫ 

জগৎ স্থজন যে করে বিধান সেই জন ভগবান 

পরিণামী সবে বিভিন্ন রূপে করে যেই রূপদান 
এক হয়ে তবু বিশ্ব ভরিয়। 

রয়েছে যেজন সকল ব্যাপিয়। 

এ সারা জগৎ জুড়িয়! তিনিই অদ্বিতীয় যে সতত 

ব্রিগুণে তাদের নিজ নিজ কাজে তিনিই করেন যুক্ত। 

তদ্বেদগুহোপনিষৎস্ু গৃঢ়ং তনব্রক্ম। বেদতে ব্রহ্মযে'নিম্ 
যে পুবদেবা খষয়শ্চ তঘিদুস্তে তগ্ময়া অস্থৃত। বৈ বূবুঃ ॥ ৬ 

আত্মতত্ব বেদের গহনে গভীরে নিহিত আছে 

উপনিষদের এ অমর গাঁথা খধিগণ গাহিয়াছে 

ব্রন্মের রচা মায়াজাল এই 

জানে এ তথ্য এতে ভূল নেই 
জানিয়া একথা মুনী খধিগণ হন তাতে তন্ময় 
অমৃতে জানিয়া অমুতে লভিয়। তারা অমৃতময়। 

গণাম্থয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা কৃতন্ত ত্যৈব স চোপভোক্ত। 
স বিশ্বরূপক্জিগুণজ্িবন্স। প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥ ৭ 

ফলাকাঙ্ায় কাজ করে যেই সেই মত ফল পায় 
কমজনিত বাসনা তাহারে সেই পথে লয়ে যায় 

সন রজে। ও তমো। তিনগুণ 

ধর্মাধর্ম জ্ঞান রূপে রণ 

পঞ্চপ্রাণের অধিপতি তারে সেরূপ জন্ম দেন 

আপন আপন কাঁজ অনুসারে জীবের! ক্বন্ম নেন! . 
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অস্গষ্ঠমাত্রে। রবিতুল্যরূপঃ সম্থল্লাহস্করসমন্থিতো ষঃ 
বুদ্ধেগ্ড ণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রে। হ্াপরোহুপি দৃষ্টঃ ॥ ৮ 

যিনি জীব মাঝে অস্গুষ্ঠরূপে রহেন বর্তমান 
সূরা সমান তেজ মণ্ডিত জ্ঞ্যোতিময় ভগবান 

স্থচের মতন সূক্ষ্ম তীক্ষু 
বুদ্ধির দ্বারা যে অভিজ্ঞ 

পরমাত্মায় জীবাত্ব। মাঝে করে যেই দরশন 

তীক্ষবুদ্ধি মেধাবী ও জ্ঞানী মতিমান সেইজন। 

বালাগ্র শত ভাগম্ত শতধা কজিভন্যা চ 

ভাগে। জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পুতে ॥ ৯ 

একটি কেশেরে করি শতভাগ একভাগ যদি লও 
একভাগ পুনঃ করি শতভাগ যদি কেহ হাতে লও 

সেই পরিমাণ অনুর মতন 

একটি জীবের জানিও গঠন 

আবার সে জীব অনস্ত মাঝে অন্ত রূপ নেয় 

স্বরূপে লভিয়া বিরাট যেরূপ কেব৷ বর্ণন! দেয় । 

নৈৰ স্ত্রীনপুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ 
যদ্যচ্ছবীরমাদ্ত্তে তেন তেন স রক্ষতে ॥ ১০ 

এই জীব জেন নহে নর নারী নহে ক্লীব রূপ তার 

যখন যে দেহ করেন ধারণ তেমনি আকার তার 

যে শরীর তিনি করেন ধারণ 

তাহার দ্বারায় রক্ষিত হন 

নিজ অভিমান রাখিতে করেন তাতেই অবস্থান 
জীবের মাঝারে রাজেন আপনি নিরাকার ভগবান । 
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সন্কক্পনস্প শনদৃ্টিমো হৈগ্রণসাহ্,বষ্্া চাত্সবিরৃন্িজন্ম 
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেধু রূপাগ্যাভিসম্প্রপন্ভতে ॥ ১১ 

ভোজন ও পানেতে শরীরের বৃদ্ধি যেইরূপ সদ। হয় 
সেইরূপ জেনে। বিষয় লোভেতে মোহ হয় সঞ্চয় 

নিজ অঞ্জিত পুণ্য ও পাপ 
দেয় জীবগণে সুখ দুখ তাপ 

আপন কর্ম অনুসারে দেহ জীবগণ লাভ করে 

বিচিত্র পথে চলে যত জীব বিচিত্র পথ ধরে। 

সুলানি সৃন্সমানি বুনি চৈব বূপাণি দেহী স্বগুপৈর্বৃনোতি 
ক্রিয়াগুণৈরংআ্সগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ ॥ ১২ 

স্থল ও স্ক্ম নান! রূপ ধরি আপন কর্ম মত 

জীব জনময় আপন ক্ষেত্রে রপ ধরি কতশত 

পূর্ব প্রজ্ঞা তাতে মিশে থাকে 
কঠিন বাসন। বাধে শতপাকে 

মৃত্যুর পরও অন্য জীবনে থাকে ষে প্রভাব তার 
যে কাজ যে করে পায় তার ফল নাহি তাহে নিস্তার। 

অনাগ্ভনস্তং কজিলন্য মধ্যে বিশ্বন্ত অগ্টারমনেকরপম্ 
বিশ্বস্যেকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব পাশৈ ॥ ১৩ 

নাহি যার সীম। অনস্ত যেই এই সংসার মাঝে 
অনাদি রূপেতে অর্টা তাহার রহে সাথে নান। সাজে 

সকল ব্যাপিয়! শুধু সেইজন 
রহেছেন সদ! জানে যার মন 

যেজন জেনেছে সেইত বুঝেছে সকল তত্ব সার 
নিশ্চয় জেনে। তাহারি তরেতে খোল সঙ্গের ছাত্র |" 
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ভাবগ্রাহামনীড়াথ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্ 

কলাসর্গ করং দেবং যে বিদুস্তে জহস্তমুম্ ॥ ১৪ 

শুদ্ধ চিত্তে অন্নুভব যাঁর হৃদয় উদ্মলি জ্বলে 

সবার কারণ পরিণাম যেই স্থপতি প্রলয় কালে 
ভাঙ্গে গড়ে সবে যেই রূপকার 

পরম শিল্পী মূরতি যাহার 
অদেহী ও চির শিবময় যেই তাহারে জানে যেজন 
দেহ অভিমান ত্যজি সেই সুধী অমতে মগন হন। 



ষষ্ঠ অধ্যায় 

স্বভাবোমেকে কবয়ে। বদস্তি কালং তথান্তে পরিমুহ্য মানা 
দেবটস্যেষ মহিম! তু লোকে ষেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রক্মচক্রম্।॥ ১ 

পগ্ডিতগণ কখন বা কহে স্বভাব জগত কারণ 

মূর্খেরা বলে কালই করেছে জগতে যা! কিছু ধারণ 
ছুই ভুল জেন নিজ মন মাঝে 
প্রভুর অপার মহিম। বিরাজে 

পরমের্খ্র ব্রন্মচক্র ঘোরালেন নিজে জেন 

সবাকার মূল আদি সেই জন তাহারে সত্য মেন । 

বেনাবৃভং নিত্যনিদং হি সব জ্ঞঃ কালকারোগুণী সর্ববিদ ঘঃ 
তেনের্শিতং কর্ম বিবর্ভতে হু পৃথ্যুপতিজো হনিলখানি চিন্ত্যম্।॥ ২ 

ধাহার দ্বারা এ নিখিল জগৎ পুর্ণাবৃত রয় 
সবজ্ঞানের আধার যে অন কালের কারক হয় 

সেই গুণময় সর্ববিদ যে 

এ জগৎ চলে তারি নির্দেশে 

তারি প্রেরণায় ক্ষিতি অল তেজ আকাশে বাতাসে বয় 

কর্ম ফিরিছে চিরকাল ধরে একথা! জ্ঞানীরা কয়ণ - 
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তগুকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়স্তত্বন্া তত্বেন সমেত্য ঘোগম্ 
একেন দ্বাভ্যাং ভ্রিভিরষ্টরভির্বা কালেন চৈবাস্ম গপৈশ্চ সুক্সৈৈঃ।। ৩ 

যোগ বণিত পথ ধরি তুমি সাধন। করিয়া যাও 
তাহারি তরেতে কর্মে আবার বিরতি করিয়া নাও 

যাহ। কিছু কর সব তার তরে 

জন্ম অথবা! জনমান্তরে 

সঞ্চিত তব যা কিছু পুণ্য তাহাতে যুক্ত হয়ে 

তাহার সাথেতে লভিয়। মিলন যাইবে যুক্ত হয়ে। 

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ .ষঃ 

তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ কর্মক্ষয়ে বাতি স তন্বতোইন্যাঃ ॥॥ ৪ 

তার পুষঙ্গ' ভাবি সকল কর্ম করে যেই গ্রীতি ভরে 

যেখানে য। ঘটে তাহারি কার্ধ জানিয়! তাহ্থাকে ম্মরে 

কৃতকর্মের লভি শুধু ফল 

প্রারন্ধ শেষে মেলে যা! সকল 

তাহ। পেয়ে শেষে বিদেহী বূপেতে মুক্ত সে জন হয় 

চির বাঞ্ছিত ঈর্খরে লভি সবি আনন্দ ময়। 

আদিঃ স সংযোগ্নিমিত্তহেতুঃ পরস্থিকাঙলগাদকলোহপি দৃষ্ট:। 

তং বিশ্বরূপং ভবভুতমীভ্যং দেবং স্মচিত্তদ্থমুপাহ্য/ পুর নূ॥ ৫ 

সেই আদি জনে যেজন জেনেছে সব সংযোগকারি 
ব্রিকাল অতীত প্রাণকল! হীন যাকিছু প্রকাশ তারি 

পূজনীয় দেই পু্য সবার 

তাহারি পুজায় রত মন যার 

সকলের আগে তাহার সাধন! করে যে শুদ্ধ মন 

'ভাহার স্বরূপ লভিয়। চিত্তে ধন্য হন সেজন। 

ক 
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স বৃক্ষ কালাকৃতিভিঃ পরোইন্যো। বল্মাগ প্রপঞ্চ; পরিবর্তুতেহয়ম্। 
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমম্তং বিশ্বধাম ॥ ৬ 

যাহ! হতে এই জগত জনম ঘুরিতেছে ঘিরে যারে 
সংসার রূপ বৃক্ষ ও কাল এ সবের যেই পারে 

সবার উদ্ধে রাজে যেই জন 
ধর্ম আকর পাপের নাশক 

ষড়েশ্বর্যয অধিপতি যেই অমত্য ভগবান 

বিশ্ব আধার মনের গহনে জানি তিনি প্রাণারাম । 

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ তং দেবতানাং পরমঞ্জ দৈবতম্। 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীভ্যম্ ॥ ৭ 

সব দেবতার দেবতা যেজন তারে মোর! মনে জানি 

প্রশ্জাপতি পতি মায়] চেয়ে বড় শ্রেষ্ঠ তা মোরা মানি 
অখিলের অধিপতি সেইজন 

সবার পুজ্য পরাণের ধন 

স্বয়ং জ্যোতি সে চির ভাম্বরে জানি মোর। এক মনে 

শরষ্ঠাক্ষরে যেজন বিরাজে তারে চেয়ে বড় জনে । 

ন তন্য কার্ধ্যং করণঞ্চ বিস্ততে ন ভৎসমন্চ ভ্যধিকম্চ দৃশ্যাতে ৷ 
পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়। চ॥ ৮ 

নাহিক তাহার ইন্দ্রিয় সব নাহি কোন কায়া তার 

ভাহার সমান কেহ কোথা! নাই তুলনা নাহিক ধার 
বিচিত্র মায় করিয়! স্জন 

যে করে সৃষ্টি এই ত্রিভুবন 
ধার জ্ঞানবলে এ জগৎ চলে সবি ধার মায়াময় 

ভাহার মতন কে আছে এমন যেজন সর্বময় । 



শ্বেতাখতর উপনিষদ ৩৯ 

ন তল্য কশ্চিগ পতিরস্তি লৌকে ন চেশিত। নৈব তন) লিঙম্। 
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিগ্জনিত। নচাধিপ2 ॥ ৯ 

এ জগতে তার নাই কোন পি নিয়ন্তা তার না 

স্ত্রী পুরুষ রূপে তাহার মাঝেতে কোনখানে কিছু নাই 
সকলের সেই মূল যে কারণ 
সকলেরে তিনি করেন ধারণ 

তাহার জনক নাই কোনখানে নাই কোথ। প্রভূ তার 
ইন্ড্রিয় দল তীাহারি আদেশে চালিত যে হয় যার। 

যন্তস্তনাভ ইব তন্তভি; প্রধানজৈঃ। 
স্বভাবতে। দেব একঃ স্বমাবণোৎ সম নে! দধাতু ব্রল্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০ 

আপনার দেহ নিঃস্ত জালে মাকড়সা! যেই মত 
আপনারে ঘিরে রচে যেই জাল চারদিকে শত শত 

রূপ কর্ম ও নামে আপনার 

প্রকাশ বিহীন স্বরূপ যাহার . 
সেই শাশ্বত নিত্য ব্রহ্ম করুন তাহাতে ঘুক্ত 
ধাহারে পাইলে সব পাওয়া যায় পরশেতে হয় মুক্ত । 

একোদেবে। সর্বভূতেু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাস্মা ৷ 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূভাধিবাসঃ সাক্ষী চেত! কেবলে! নিগু পশ্চ ॥ ১১ 

জ্যোতির স্বরূপ পরমাত্মা সে সব প্রাণী মাঝে রাজে 

সকল ব্যাপিয়। আড়ালে রহিয়। রহে সে সবার মাঝে 
সবার সাক্ষী জেন সেই জন 

সবাকারে তিনি করেন চালন 

_সবাকার মাঝে রাজে যেই জন তার মাঝে কেহ নাই 
ব্রিগুণ অভীত উপম। দিবার কোথাও কিছু না পাই। 



৪৩ উপনিষদ অর্থ্য 

একে বশী নিক্কিয়াণাং বনুন।মেকং বীন্জং বুধ। ঘঃ করোতি। 
তমাজ্মন্থং যে হনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্ব 5ং নেতরেষাম্ ॥ ১২ 

এক মায়। বীজে জড় ও চেতনে সেই জন বহু করে 

জড়ের ভিতরে স্থির ধীর হয়ে যেই জন বাস করে 
নিত্য সত্য সে পরম জনে 

স্থির বুদ্ধিতে সেই জন চেনে 

সেই তারে লভি পরম শাস্তি আনন্দ জেন পায় 
তাহারে ন! চেনে যেইজন জেন ছুঃখ তাহারি হায়। 

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বনুনাং যোবিদধাতি কামান্। 
তগ কারণং সাংখ্যযোগাধিগ্বম্যং জ্ঞাত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৩ 

নিত্যের মাঝে নিত্য যেজন চেতন। চেতন মাঝে 

এক হয়ে যিনি বহুতে প্রকাশ দিকে দিকে নান। সাজে 

যেজন পুরাণ সবার কামন। 

তাহার যেজন করেন সাধন৷ 

তাহারে যে জানে যার জ্ঞান যোগে উদেন জ্যোতির্ময় 

সেই ত মুক্ত চির তরে তার ঘুচে বন্ধন ভয়। 

ন তত্র বূর্ধ্যে। ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা 
বিদ্যুতোভান্তি কুতোহয়মগ্সিঃ। 

তমেব ভান্তমন্থুভাতি সবং তশ্ত ভাসা 
সর্ব মিদং বিভাতি ॥ ১৪ 

সূর্য সেথায় নাদেয় আলোক ন। জ্বলে চন্দ্র তার। 

অগ্নি সেথায় প্রকাশিতে নারে আপনার জ্যোভিহার। 
সেই খানে যেই আপন প্রকাশি 
জ্ঞানের প্রভায় আপনি বিভাসি 

তাহারি আভায় গগন পবন আলোয় আলোকময় 

সকল পজাধার নিমেষে বিনাশি রাজেন জ্যোতির্রয়। 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪১ 

একো হংস ভূনসান্ত মধ্যে স এবাঘিঃ সঙ্গিলে সম্সিবিষ্টই। 
তেব বিদিত্বাহতি মৃত্যু মেতি ন।স্যাঃ পন্থ। বিভ্ভতেহয়নায় ॥ ১৫ 

তাহারে জাঁনিলে মৃত্যু সাধক পার হয়ে সেথ। যায় 

সহজে তাহার কাছে গিয়ে তারে চির দিন তরে পায় 

আগুনের মাঝে সলিলের মত 

যেজন রয়েছে গোপনে সতত 

পরম সে পদ লভিবার হলে তারে ছাড়া। গতি নাই 

সাধক জনের আরাধ্য ধন সকলের তারে চাই। 

স বিশ্ব কৃদ্ধিশ্ববিদাস্যোনিজ্ঞঃ কালকারো গুণী অর্ব বিদ, ঘঃ। 
প্রধানক্ষেত্রজ্$পতিগুণেশ: সংসার মোক্ষন্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬ 

এই জগতেরে গড়েছেন তিনি তিনিই জগৎ প্রাণ 

চির চেতনার জ্যোতি সেই জন সেজন বিশ্বজ্ঞান 
সাহারে জানিলে ভে সে মুকতি 
ধারে ন! জানিলে শুধু ক্ষয় ক্ষতি 

মূল প্রকৃতিও তাতে প্রকাশিত জগৎ পালনে নিত্য 

সকলের প্রভু সব ধার জান গুণের আকর সত্য। 

স ত্সয়োহামৃত ঈশ সংস্ছোজ্; সব'গে। ভুবনসান্ গোপ্া। 
ৰ ঈশেহন্য জগতে নিত্যমেৰ নাগ্ঠোহেতু বিভতে ঈশনায় ॥ ১৭ 

এই ধরণীরে যে করে শাসন সেজন জ্গৎময় 
সব যেই জানে সবাকার মাঝে যেই জন তন্ময় 

মোহ বন্ধের কারণ সেঙ্জন 

মোক্ষ ও সেই সেই বন্ধন 

_ চেতনা! রূপে সে সবখানে যায় অরূপ জ্যোতির্ময় 

বিশ্বত্রষ্টা বিশ্ব পালক সে ছাড়া কিছুই নয়। 



৪২ উপনিষদ অর্থ 

যো ব্রঙ্গাণং বিদধাতি পুর্বং যো। বৈ বেদাংস্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ। 
তং হ দেবমাত্ববুন্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮ 

সবার প্রথম ব্রক্মারে যেই আপনি স্থজন কারা 

জ্ঞান দান তরে বেদ তরে দিয়ে যেই জন জ্ঞান ধারি 

বেদের মাঝেতে সত্য প্রচারি 

আত্মবুদ্ধি যেজন বিকাশি 

মুক্তি মাত্র কামন। করিয়া শরণ লইযে তার 

পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করে পাইলে গো। কৃপা ধার। 

নিক্ষলং লিক্ররিয়ং শান্তং নিরবন্ধং নিরগীনম্। 
অন্থতন্য পরং'সেতুং দগ্ধেদ্ধনমিবানলম্ ॥ ১৯ 

নিরাকার যিনি নিক্ষিয় যিনি যেজন নিবধিকার 

সব উপাধি বঞ্জিত যিনি সেজন সারাৎসার 

আনন্দ যেই মুক্তির সেতু 
মোক্ষ কারণ যিনি হন হেতু 

দগ্ধ কাষ্ঠে অনল্গের মত যে জন জ্যোতির্ময় 
আপনার সেই তুলনা আপনি অন্ত কিছুই নয়। 

যদ। চণ্নবদাকাশং ঝেষ্টয়িস্যন্তি মানবাঃ। 
তর্দ। দেবমবিজ্ঞায় দু£খন্য।ন্তে। ভবিষ্য/ ত ॥ ২০ 

(কোন নর যদি নিজ চ্মেতে আকাশ ঢাকিতে চায় 

কখন পারে ন। বিফল হইয়। করে যথা হায় হায় 

তাহারে না চিনে যদি কোন জন 

ছুঃখ হইতে মুক্তি যে চান 

তাহাও জানিও হইবে না কভু সেই জনই সুখময় 
তাহাকে চিনিলে তবেত দুঃখ নিমেষেতে সুখ হয়। 



শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪৩ 

তপ; প্রভা বচ্দেবপ্রসাদীচ্চ ব্রন্ধ হ শ্বেতাম্চ তরোহথ বিদ্বান্। 
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিভ্রং প্রোবাচসম্যগৃষিসংঘভুষ্টুম্ ॥ ২১ 

সাধন! করিয়া! দেব কৃপাঁলভি শ্বেতাশ্বতর বি 

জেনেছেন এই সত্য পরম নিঙ্গে যোগাসনে বমি 

সনকাদি যত সব ধাষিগণে 

বুঝালেন তাহ। পরম যতনে 

বলিলেন পুনঃ যুক্ত কণ্ঠে সব খধিদের কাছে 
পৃত পবিত্র ব্রন্মতত্ব জ্ঞানীজন যাহা যাচে। 

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রগোদিতম্। 
নাপ্রশাস্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিব্যায় বা পুনঃ ॥ ২২ 

বেদাস্তের এ পরম তথ্য গোপন তথ্য কথ। 

বলিবার নয় শুনাবার নয় বলিবে না৷ যথ। তথ 

পুত্র শিষ্য শান্ত যে হয় 

তবেই তাহারে বোল নিশ্চয় 
অশান্ত জনে নহে বলিবার গভীর জ্ঞানের কথা 

পূর্ব কাঁলেতে উপদেশে লতি মিলিল যে ধন তথা । 

বন্য দেবে পর! ভক্তিরথা দেবে তথ। গুরৌ । তশ্যৈতে 
কথিত হার্থাঃ প্রকাশন্ডে মহ।ত্নঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ২৩ 

ঈশ্বরে যার গভীর ভক্তি রহিয়াছে মনে প্রাণে 

তাহারি জানিও মিলিবে মুকতি উপনিষদের জ্ঞানে 

ইষ্ট গুরুতে ভকতি যাহার 
সেই শুধু পায় সন্ধান তাঁর 

মহাত্ম। সেই স্ুুধীজন কাছে বলার যোগ্য হয় 

যেই জ্ঞান পেলে মিলিবে মুকতি মিলেবে মৃকতিময়। 



৪8৪ উপনিষদ অর্থ 

ও সহ নাববতু সহ নৌ ভূনক্তু সু বীর্যং কববাহ হৈ। 
তেজস্মি নাবধীতমত্ত ন। বিদ্বিষ। বহে ॥ ২৪ 

ও শাস্তি শান্তি; শান্তি 

গুরু ও শিষ্য মোর! দুইজনে জ্ঞানের অন্বেষণে 

আসিয়াছি হেথা, করুন রক্ষ! ব্রহ্ম এ ছুইজনে 
আমাদের যেন জ্ঞান লাভ হয় 

দৌোহে বিদ্বেষ কখন না হয় 

তোমার দয়ায় পুর্ণ হউক যাহা মম অভিলাষ 
বিদ্যা লভিয়। হই তেজন্বী মিটে যেন মন আশ। 

ও শান্তি শাস্তি শাস্তি ॥ 

ইতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ 



সামবেদীয় 

ছান্দোগ্যোপনিষ€ 



ছান্দোৌগ্য উপনিষদ 
শান্তি পাঠ 

ও আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো। 

বলমিক্দ্িয়ানি চ সবণণি সব ব্রন্মৌপনিষদং মাহহং ত্রক্ম নিরাকুর্যাং 
মা অ। ব্রক্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্্রনিরাকরণং ৫মহস্ত তদাজ্সনি 
নিরতে য উপনিষৎস্ু ধর্নান্তে ময়ি সম্ভ তে ময়ি সম্ভ ॥ 

ও শাস্তি শান্তি শান্তি ॥ 

আমার এ দেহ বাক্য ও প্রাণ চক্ষু কর্ণ সব 

যত ইন্দ্রিয় যা কিছু অঙ্গ লভূক পুষ্টি সব 
ব্হ্ষরে যেন লই আমি মেনে 

সবের অষ্ট। সেই জন জেনে 

তার সাথে মোর অভেদ মিলন যেন চিরকাল বন 

পরমাত্মায় সতত নিষ্ঠ হইগে। ব্রহ্মময় । 

ও শান্তি শাস্তি শাস্তি। 



সামবেদীয় ছান্দৌগ্যোপনিষৎ 

প্রথম অধ্যায় 

গ্থম খণ্ড 

( ওক্কারোপাসন। ) 

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপ।সীত। 

ওমিতি হ্াদৃগ।য়তি তন্টোপব্যাথ্যান্ম্ ॥ ১ 

ও শব্দের করি উপাসন। করি যেন স্তব গান 

উদগীথ গাথ। যাহে উপক্িল জুড়াতে সবার প্রাণ 

বলিব এবার তাহার মহিম। 

যেই শব্দের নাহিক উপমা । 
সবাকার মূল ও শব্দের মানে কি সকলে জানে 
যাহারে পুর্জিলে সবাকার পুজ। জনমে গতীর জ্ঞানে ॥ 

এবাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্য আপে। রস2। 
অপামোষধয়ে। রস ওষধানাং পুরুষে। রসঃ পুরুষস্য বাগ, রসে 

বাচ গস খচঃ সাম রসঃ সাল্গ উদ্গীথে। রসঃ ॥ ২ 

এই পৃথিবীতে যত রস আছে সবের অ্রষ্টা সেই 
যত জলরাশি ওষধি যা! কিছু মানব দেহেও সেই 

বাক্যের মাঝে আছে যেই রস 

তাহাতে মিলিয়া। হইল সরস 

খগ মন্ত্রে সাম মন্ত্রেতে শোন ওঠে সেই নুর 

* উদলীথ গাথা ওকারে ভর। সবচেয়ে সুমধুর । 



৪৮ উপনিষদ অর্থ্য 

স এষ রসান।ং রসতমঃ পরম: পরাধেরাহষ্ঠমে। যতুদ্গীথঃ ॥ ৩ 

এই উদগীত স্তব জেন মনে হল ওঁকার সার 

এর চেয়ে বড় নেই কোন মানে কোথাও কখন আর 
পরমাত্মার সব এই গান 
অষ্টম নামে জেনে। এর স্থান 

রসের মাঝেতে রলতম এই মধুময় এই গান 
কি করে বলিব বর্ণনা তার যেজন জগৎপ্রাণ ॥ 

কতম। কতমর্ক, কতমৎ কমণড সাম কতমঃ 

কতম? উদ গ্রীথ ইতি বিষৃষ্ঠং ভবতি ॥ 8 

কোন শব্দটি ধক বলি খ্যাত এবাব জ্ঞানিতে হবে 

কারে বলে সাম ? খকেরে চিনিলে আপনিই চিনে লবে 
কোনটি ব! এই উদগ্গীথ হয় 

জেনে চিনে মনে জেনে নিতে হয় 

আপনার মনে হয়ে নিশ্চয় তবে বিবেচন। করো 

কোন জন খক কোনটি ব! সাম উদগীত বলি ম্মরো ? 

বাণ্েবর্ক প্রাণঃ লামৌমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। 
তদ্বা এতম্মিথুনং যদ বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক,চ সাম চ ॥ ৫ 

কথ হয় খক গ্রাণ তার সাম ছুধের মিলন স্থল 

উদগীথ গাথ। মিলন মহিমা প্রচাগিছে অবিরল 

বাকা ও প্রাণ মিশে একসাথে 

মিথুন বলিয়। বলে শান্ত্রেতে 

শান্ত্রের কথা গভীর অর্থ তাহ। হতে নিজে লও 

সহঙক্ষ অর্থ কথ। ও প্রাণেরে একসাথে বেঁধে লও । 
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ভদেতন্সিথুনমোমিত্যেতস্মিক্সক্ষরে সংস্জজ্যতে ঘদ। বৈ মিথুনৌ 
সমাগচ্ছত আপয়তে। বৈ ভাবগ্যোগ্াস্য কামম্ ॥ ৬ 

উক্ত যুগলে মিলন বুঝাতে মিথুনের কথা৷ হল 

নর ও নারীর মিলনে যেমন কামন! তৃপ্তি পেলে! 

এখানে বুঝাতে বলেন উপম। 

কথ। ও প্রাণের মিলনে তুলন। 

কথ। ও প্রাণের মিলনে জানিও সত্য স্যষ্টু হয় 

সত্যই জেন শিব সুন্দর ওঁকার রূপে রয় । 

আপয্িঙ] হবৈ কামানাং ভবতি 
ঘ এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরমুদ গীথমুপাস্তে ॥ ৭ 

উদগীথ গাথ! হরিকথানয় একথা সত্য জেনে 

যেজন তাহার করে উপাসন। এই কথ। মনে মেনে 

যাহ। চায় পায় সেই সুধীজ্বন 
ওকার বলি যে করে ভজন 

জানে তার মন পরম রতন মেলে 'এ আখবে হায় 

সব কামনার হয় অবসান প্রাথিত জনে পায়। 

তথ্বা৷ এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিষানুজানাত্যোমিত্যেব 
তদাহৈষে। এব সম্ৃদ্ধির্বদনুজ্ঞ। নমধস্মিত। হ বৈ কামানাং ভবতি 
ঘ এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্দ গীথমুপান্তে ॥ ৮ 

এই ওুঁকার সম্মতিরূপে সবাকার মাঝে রয় 
একটি আখরে সকল পূর্ণ জেন মনে নিশ্চয় 

অনুমতি এই সমৃদ্ধি এই 
জানিও ইহাতে কোন ভুল নেই 

উদ্দগীথ গাথ। স্তব করে যেই ওঁকার নাম করি 
য1 কিছু কাম্য সকলি লভিয়া উঠে সে আপনি ভরি । 



€& ও উপনিষদ অর্থ) 

তেনেয়ং একী বিস্তা বর্তত ওমিভ্যাশ্রাবয়ত্যো মিতি 
শংসত্যোমিতুদ্গার়ভ্যেতস্যেবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিন্ন। রসেম ॥ ৯ 

বেদ ও বিদ্যা বিহিত যাঁকিছু মনে জেন সমুদয় 

একটি আখরে সবকিছু জেন পূর্ণত। নিশ্চয় 
দেবতা সকলে করেন শ্রবণ 
ওই অক্ষরে হয় সামগান 

উহাতেই জেন হবি দ্রবীভূত কল্যাণরস যত 
বণিতে নারি মহিম। ইহার যজ্ঞ ও কত শত। 

তেনোভো কুরুতে। যশ্চৈতদেবং বেদ ঘণ্চ লবেদ। লানা তু 
বিষ্ত। চাবিষ্ঠ। চ যদেব বিষ্ধায়। করোতি শ্রন্ধয়োপনিষ্দ। তদেব 
বীর্ষবন্তরং ভবতীতি খন্বেতস্যেবাক্ষরস্যো পব্যাখ্যানং ভবতি ॥ ১০ 

গঁকার কূপ মহিমারে যেই অন্তর দিয়ে জানে 

তাহার পুজাই হয় সার্থক ভরা ত! গশীর জ্ঞানে 
যেজন ন। জানে নহে নিম্ষল 

তবুও জানিও যে জানে সকল 

তাহ!র পুজাই সত্য সফল ভর! সে গভীর জ্ঞানে 
একটি আখরে ব্রহ্ম প্রকাশ বিম্ময় মনে আনে । 



দ্বিতীয় খণ্ড 

দেবাস্ুর! হু বৈ ঘত্র সংযেতির উভয়ে প্রাজা পত্যাস্তব্ধ দেবা 
উদ্গীথমাজহ রনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১ 

দেবত। অসুর ছুই দলে যবে সংগ্রামে রত হন 
দোহে সম বলী প্রজ্ঞাপতি হতে সন্তান ছুইজন 

তখন লইয়! ইহার শরণ 
জয়ী হব বলি ভাবে দেবগণ 

উদগীথ গাথা এইবূপে এই ভাবেতে স্থষ্ট হল 

'এই মন্ত্রেতে হারাব শক্র দেবতাব। ভেবে নিল। 

তে হনাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথঘুপাসাঞ্ুব্রিরে তং হান্ুরাঃ পাঞন। 
বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিত্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্পন। হোষ বিদ্ধঃ ॥ ২ 

তখন দেবের। নাসিকার প্রাণে উপাসনা করেছিল 

ছুষ্ট অস্থুব পাঁপেতে বিদ্ধ করে তাকে মেরেছিল 

পাপেতে বিদ্ধ হল সে কারণ 

সেই অপরাধ না হল স্মালন 

ভালে গন্ধর সাথে নিতে হয় মন্দ-গন্ধ ভ্রাণ 

পাপেতে বিদ্ধ হয়েছিল বলে ন! পেল পরিত্রাণ । 

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাঞ্পন। 
বিবিধুভ্তন্মাস্তয়োভয়ং ব্দতি সত্যঞ্চানৃতঞ্ক পাপ্রনা হোষ। বিদ্ধা ॥ ৩ 

তখন দেবত বাগদেবতাকে উপাসন। করেছিল 

উদগীথ গাথা! কর্ত। রূপেতে তাহাকে পুর্জিয়াছিল 
অস্থুর তখন পুনঃ বাণ মেরে 

পাপের ছ্বারায় বিধেছিল তারে 

পাপেতে বিদ্ধ হয়ে বাগদেব নিরমল নাহি হয় 

সেই হতে জেন সত্য মিথ্য। ছুই হল বাগময়। 
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অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধানুরাঃ পাপ্ননা 
বিবিধুস্তম্মাত্তেনোভয়ং পণ্যতি দর্শনা ়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ পাপ্পন। হোতদ্ বিজ্ধম্।৪ 

চক্ষু দেবেরে উদগীথ গাথা৷ বলি উপাসনা করে 

সব দেবতার! চক্ষু দেবেরে শ্রেষ্ঠ বলিয় স্মরে 
অনুর তখন বিধে পাপ দিয়ে 

চক্ষুতে কালি দিলো পরশিয়ে 
সে পাপ পরশে চক্ষুতে হেরে ভাল ও মন্দ সব 

পাপের পরশে ঢাকিল পুণ্য মেনে নিলে পরাভব । 

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চব্রিরে তন্ধাস্ুরাঃ পাপ্না 
বিবিধুস্তম্মাত্তেনোভয়ং শূণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রুব্ণীয়ঞ্চ 
পাপ্রন। হোতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ৫ 

কর্ণেরে তবে উদ্গীথ গাথ। কর্থ। বূপেতে মানি 

দেবতারা করে তারি উপাসন। তাহারে শ্রেষ্ঠ জানি 

অস্থুর তখন দিয়ে পাপ বাণ 

করিল বিদ্ধ কলুষিত কাণ 

সেই হন্ধে কাণে প্রিয় অপ্রিয় ছুইই শুনিতে হয 
পাপের পরশে মুক্ত হওয়াত সহজ কথা সে নয়। 

অথ হু মন উদ্্গীথ মুপাসাঞ্চত্রিরে ভদ্ধাস্ুরাঃ পাপ্রন। 
বিবিধুস্তম্মাত্তেনোভয়ং সক্ষল্ময়তে সঙ্কল্পনীয়ঞ্চা সন্কল্পনীয়ঞ 
পাপ্পনা হেতদ্ বিদ্ধাম্॥ ৬ 

মন দেবতারে তখন সকল দেবতার পুর করে 
উদ্দপীথ গাথা অষ্টা। বলিয়। তাহাকেই তার ম্মরে 

অসুর তখন দিয়ে পাপ বাণ 
বিধে মন দেবে করে ছুখ দান 

পাপেতে বিদ্ধ হয়ে তবে মন কালিম। পরশ করে 
তাহারি ফলেতে শুভ ও অশুভ ছুই সে চিন্তা করে। 
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অথ হয এবাকসং মুখ্য: প্রাণস্তমুদ্গীথমুপ। সাঞ্চক্রিরে জং 
হাস্থুর! খত্বা৷ বিদধবংনূর্যথাহশ্মানমাথণমৃত্বা বিধবংসেত ! ৭ 

তাহার পরেতে মুখ্য প্রাণেরে দেবতার! পুঙ্জ1 করে 
অসুরের তবে পাপ বাণ দিয়ে প্রাণেরে বিদ্ধ করে 

পাথরের গায়ে ঢেলার মতন 

প্রাণের পরশে পাপেব নাশন 

মুখ্য প্রাণের পরশ পাইয়। অসুরের গেল মরে 
প্রাণের পরশে সত্যরে হোরি অসত্য গেল দূরে । 

এবং থাস্মানমাখণম্ৃত্ব। বিধবংসত এবং হৈব স বিধবংসতে ব 
এবং বিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি স এযো হশ্মাথণঃ ॥ ৮ 

মুখা প্রাণের পরশে জানি9 সতা বিকাশ হয় 

যত ইন্দ্রিয় অধিপতি সেই জেন মনে নিশ্চয় 

অভেগ্ভ যেন পাষাণের সম 

মুখ্য প্রাণের সে সতা তম 

তাহার পরশে দূরে যায় পাঁপ অসত্য দূরে যায় 

তাহারে হিংসা করে যেইজন সেজ্ন বিনাশ পায়। 

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্ল। হোষ তেন 
যদস্মীতি ঘ পিবতি তেনতরান্ প্রাণানবতি 
এতমু এবাস্ততোহবিত্বোগুক্রমিতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি ॥ ৯ 

মুখ্য প্রাণের দ্বারা কোন জন কোন গন্ধ ন! নেয় 
অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ সত্ব, মলিন কখনো নয় 

মুখ্য প্রাণ যা পান ও ভোজন 
করে, তাহে ভ্রাণ আদিকে পালন 

পান ভোঙ্গনের আশায় তাই সে অস্তিম কালে হায় 

মুখটি খুলিয়া আপনার তরে শেষ চাওয়া তাই চায়। 



৫৪ উপনিষদ অর্থ 

তং হাঙ্গিরা উদ-গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাঙ্গিরসং 
মন্যন্তেহজানাং যদ্রস: ॥ ১০ 

মুখ্য প্রাণেরে অঙ্গিরা খবি উদ্গীত প্রভূ জানে 
তারি উপাসন। যত জ্ঞানীজন করে জেন মনে প্রাণে 

সব ইন্দ্রিয় প্রাণ দেয় রস 

তাই ইন্ড্রিয়ে পরাণের বশ 

সকল রসের আধার প্রাণেরে সবে প্রভু বলি মানে 

তাই আঙ্গিরস নামেতে প্রাণেরে এ জগতে সবে জানে। 

তেন তং হু বৃহস্পতিরুদগীথ মুপাসাঞ্চক্র এতমু এঘ বৃহস্পতিং 
মন্ান্তে বাগঘি বৃহতী তম্য। এব পতি ॥ ১১ 

বৃহস্পতি বি প্রাণে পুর্ব করে গেয়ে উদগীথ গাথ। 

প্রাণেরে সবার শ্রেষ্ট বুঝিয়। পুজা করে তার তথা 
যেহেতু বাক্য সবচেয়ে বড় 

প্রাণেরে জানিয়। তাহার উপর 
তারি উপাসন। পুরজজ। আরাধন। করে খধিগণ সব 
বৃহস্পতিও এই কথ! মানি করেন পৃজ। ও স্তব। 

জেন তং হায়ান্ত উদগ্ীথমুপাসাঞ্চক্র এহমু এবায়ান্যং নন্যস্ত 
আন্তাদ্ যদয়তে ॥ ১২ 

আয়াস্ত খষি আপন? হইতে তারে অভিন্ন মানে 

উদগীথ গাথা কর্ত! বলিয়া! পূজে তারে এক প্রাণে 

যেহেতু আন্ত হইতে অয়ন 
অর্থাৎ এর হয় যে গমন 

তাই খবিগণ আয়ান্ত বলি প্রাণকেই মনে করে 

সব ইন্ড্রিয় অধিপতি জানি প্রাণেরে হুদয়ে ম্মরে। 
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তেন তং হ বকে। দ্াল্ভ্যে। বিদ।ঞচকার। অহ নৈমিষীয়ানাুদ্ধগা তা 
বভুব সহ ন্মৈভ/ঃ কামানাগায়তি ॥ ১৩ 

দলভ্য স্থৃত বক নামে খবি ইহারে জানিয়াছিল 
নৈমিষারণ্য বাসীদের হয়ে উদগাথ। গেয়েছিল 

তাহাদের তরে কাম্য যা ফল 

এ গান গেয়ে চাহেন সকল 

উদগীত গাথ। গেয়ে যেই জন য। তার কামা চায় 

স্তবেতে তুষ্ট হলে ভগবান যা চায় সেই ত। পায়। 

আগাত। হবৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদগীথ- 

মুপাস্ত ইত্যধ্যাত্সম্ ॥ ১৪ 

প্রাণকে যেজন উক্ত গুণেব আধার বলিয়। জানে 

ও অক্ষরে প্রাণ দৃষ্টির উপাসন। করে প্রাণে 

প্রাপ্ত হন যা কামন। তাহার 

পূর্ণ হইবে য। বাসন যার 

অধ্যাত্যের দর্শন বথা বণিত এতে হল 

পরাণের মাঝে পরাণ দেবত। তাহার জাগায়ে তোল। 



তুতীয় খণ্ড 

তথাধিদৈবতং এবাসৌ তপতি তুদগীথনুপা সীতোগ্ভন্ ব। এষ 
প্রজাভ্য উদ গ্রায়তি। উদ্ভংস্তমে। ভয়মপহল্ত্যপহন্তাহ ৰৈ ভয়ন্ত 
তমসো। ভবতি ঘ এবং বেদ ॥ ১ 

তাপ দান করে তপন যেজন তুমি তার পুজ। করো 

উদগীথ রূপে উপাসন। করি তাহারে হদয়ে স্মরে। 

উদয় কালেতে উদগীথ গানে 

যিনি আধারেতে আলোকের দানে 

অন্ধকারের ভয় নাশ করি করেন অভয় দান 

সবিত। রূপেতে আধার নাশিয়। উদয় সে ভগবান । 

সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চোক্ঞোহয়মুঞ্চোহসৌ স্বর 
ইতীমমা চন্দ তে ন্বর ইতি প্রত্যাম্বর ইত্যমুং তন্মাদ্ 
বা এভমিমনমুং চোদ্শগীথমুপীসীত ॥ ২ 

এই প্রাণ আর কুধ্য সমান ছুই জনে তাপ দেয় 

পরাণ জানিও গমন শীল ও স্ুধ্য গমন ময় 

উদয় অস্তে হাজনে সমান 

দৌহে পুজ গাহি উদগীথ গান 

শুধু সে স্ূধ্য অস্তের পর আবার উদয় হয় 
প্রাণ শুধু যেই মৃতদেহ ত্যঙ্ে ফিরে ন। তাহাতে হায়। 
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অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীভ যে প্রাণিতি স প্রাণে! 
যদপানিতি সোইপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধি; দ ব্যানো। 
ষে৷ ব্যান: জ। বাকৃ। তম্মাদপ্রাণম্বনপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ॥ ৩ 

যেই নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জীব তাহাকেই কহে প্রাণ 
যেই নিংশ্বাস লয় ভিতরেতে তাহারে কহে অপান 

প্রাণ ও অপাণ ছুয়ের মাঝাবে 
যে বায়ু বৃত্তি রে বাস করে 

বান নাম তার বাক্য তাহাই তাহাবে রুদ্ধ করি 

তবে সে জীবের! কথা কহে সব শব্দেতে উচ্চাবি। 

য। বাক্ অর্ক, তন্মাদ প্রাণক্সনপানল্স_»৮মভিব্যাহরতি ঘর্ক, তু 
সাম তম্মাঘ প্রাণক্সনপানন্ সাম গ্রায়তি য সাম স উদগ্ীথ 

তস্মাদ প্রানম্সনপানন্ন,দগারতি ॥ ৪ 
বাক্য যাহাই খক জেনে। তাহ। একই জানিও দৌহে 
তাই প্রাণাপান নিরুদ্ধ করি খগ গান সবে গাহে 

যাহ! খগ জেনে। তাহাইত সাম 

প্রাণাপান রুূধি গাহে সাম গান 

যাহ সাম তাহা উদ্গীথ ছ্েনে। দেবত।র আবাধন| 
প্রাণ ও অপানে রুদ্ধ করিয়া করো সেই উপাসন! । 

অতো। যাগ্গ্ঠানি বার্ধবন্তি কর্নাণি যথাহগ্ে মন্থনমাজেঃ সরণং 
দৃ়ন্য ধনুষ আবমনম অপ্রানন্বনপা।নংস্তালি করোত্যেতল্য 
হেতোর্যানমেবোদগীথমুপাসীত ॥ ৫ 

ইহার চাইতে যন্দু সাধ্য ধা কিছু কর্ম আছে 
অগ্নি মথন লক্ষ্য ধাবন দৃঢ় ধন্থু শরে রাজে 

এসব কার্য করিতে সাধন 

প্রাণ ও অপানে করিবে দমন 

ব্যানকেই তুমি উপগীথ রূপে উপসনা। মনে করে 
উদগীথে ব্যান দৃষ্টি আরোপি তাহারেই মনে স্মরো। 



৫৮ উপনিষদ অর্্য 

অথ খল,দগীথাক্ষরাণুযপাসাত্যোদ গীথ ইতি প্রাণ এবোহু 
প্রাণেন হ্যন্তিষ্ঠতি বাগ শীর্বাচে। হু শির ইত্যাচক্ষতেহন্সং 
থমক্সে হীদং সর্ব, স্থিতম্ ॥ ৬ 

উৎগীথ ও এই নামগুলি সহ অক্ষরে পৃঙ্গ। করে! 
প্রাণই উৎ ও বাক্যই গী ও অন্নে থ বলি স্মবে। 

প্রাণের সহায়ে উখিত লোক 

বাক্যে গীরূপে স্তব গান শ্লোক 

অন্ন থ রূপে অন্নে লভিয়া। সবে স্থিতি লা করে 

উৎগীথ গাথ। গাহিয়। তাইত সবে উপসন। করে । 

দেযারেব উদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিব। থম।দিভ্য এবোদ, বারুর্গীরপ্িস্থং 
সামবেদ এবোদ. বভুর্বেদে। গী্খ থেদন্ছং হুগ্ষেহ্মৈ 
বাগদদোহং ঘে। বাচো দোহোহ্ম্বানন্নাে। ভবতি ঘ 

এভাম্যেবং বিদ্বানুদ, গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত উদ গীথ ইতি ॥ ৭ 

ত্যুলোক উৎ ও আকাশ গী নামে পৃথিবী থ নামে খ্যাত 

সুখ উৎ ও পবন গী রূপে আগুন থ নামে রত 

সাম বেদ উৎ খজু গী নামৈতে 

খথেদ থ খ্যাত এ জগতে 

সাধকের! তাই বাকরূপ ছুধই দোহন করিয়। থাঁকে 

উদগীথ গাহি প্রভূত অন্ন অধিকারী জানি তাকে। 



ছা ন্দাগা উপনিষদ 
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অথ খন্বাণীঃ সন্ৃতবিক্ূপসরণা নীত্যুপাপীত বেন সাঙ্গ! 
স্তোস্ন্ স্যা তৎ সামোপ্ধাবেহ ॥ ৮ 

কামা ফলের সমুদ্ধি তবে এইখানে বল হোলো 

সামগানে গাহি উদগীথ গাথ। যার য। কামনা পেলো 

উৎপত্তি ও ছন্দ দ্েবত1 

সবে করি স্তব পুজিও হে সেথ। 
স্মরণে মননে জ্ঞানে ও ধেয়ানে সকলের পৃজ। করে! 

সবার শ্রেষ্ঠ ওঁকার রূপে তাহারে হৃদয়ে স্মরে। | 

ষন্তাম্বচি ভাস্বচং যদার্ধেয়ং তমৃষিং যাং দেবতা'ম 
ভিষ্টোষ্যান শ্যা তাং দেবভামুপধাবেগ॥ ৯ 

যে খক মন্ত্রে সাম বিবাজেন সে খক মন্ত্রে ম্মরে। 

সে খষি উহারে জানালেন সবে তারে তুমি পৃজ। করো 

যে দেবের তরে করিছ এস্তব 

তাহারে স্মরিয়া তবে পুজ সব 

খক মন্ত্রেতে বিরাজেন সাম এই কথ। রেখ মনে 

তাহার পুজ্জাও ধ্যান আরোধনা কর তুমি এক সনে। 

যেনচ্ছন্দস! স্তোস্ান্ শ্যা ভচ্ছচ্দ উপধাবেদ, যেন স্তোমেন 
ভ্োষ্যমাণঃ শ্যাৎ তং স্তোমমুপধাবে ॥ ১০ 

যে ছন্দে স্ব করিবে তাহারে আপন মনেতে স্মর 

যেই স্তোম দ্বার। করিবে এ স্তব তাঁর আরাধন! করে 

যার তরে পুজ। করিবে স্তোমেতে 

তার নহে লাভ জানিও মনেতে 

আপন মনের শুদ্ধি লভিয়। নিজে উন্নত হও 

* বমান তরে নহে এই পৃজ্জা আপনি লভ্য লও। 



ভগ উপনিষদ অর্থ 

ঘাং দিশমভিষ্টোবন্ স্যাু তাং দিশযুপধাবে। ১১ 

যে দিকেতে মুখ করিয়! পুজিবে সে দিকের পুজ করে 

দিক অধিপতি দেবত। সকলে আপন মনেতে স্মরো ৷ 

আত্মানমন্তত উপত্তত্য স্বীত কামং ধ্যায়ঙ্জ প্রমতো 
ইন্যাশে। হ বদস্মৈ স কাম; সম্ধ্যেত ঘগুকামঃ 
স্তবীতেতি ঘকাম; স্তবীতেতি ॥ ১২ 

অবশেষে তৃমি আপন গোত্র বর্ণাদি করে মনে 

আপন নামকে স্মরণে আনিয়। পুজিও সে আরাধনে 

উচ্চারণেতে করিও ন? ভূল 
ছন্দ ও সুর হয় সমতৃল 

কামনা যা করে পূজ1 যেই করে সেই ত। প্রাপ্ত হয় 
সুখ ও স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি লভিয়৷ হয় সেই সুখময়। 

চতুথ খণ্ড 

ওমিচ্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপা সীতো মিতি হ্যদ্গীয়তি 
তন্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ১ 

উদগীথ হতে উদ্দিল যে ওম্ তীহারে পৃজিতে হবে 

প্রথমে ওমকে উচ্চারি তবে উদগীথ গাথা গাবে 

ওম শবেতে যত পূজা হয় 

বণিব তাহে এতে নিশ্চয় 

কবিব ব্যাধ্য। শুনগে। এবার বলিব তা যথাযথ 

উপাসন। যত গান বিধিমত সবি ওকারে নত। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬১ 

দেব! বৈ মৃত্যোবিভ্য তন্রযীং বিদ্তাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদায়ন্ 
যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দত্ত্ম্ ॥ ২ 

মৃত্যুর পরে দেবতার সৰ এয়ী রূপে করে কাজ 

মন্ত্রে দ্বার আচ্ছাদিয়া! সে করিলেন দেহ সাজ 

মন্ত্রের নাম ছন্দ যে তাই 

ইহা হতে হল এতে ভূল নাই 

মন্ত্রের বার! দেহরে ঢাঁকিয়া করিল রক্ষা তায় 

ছন্দ মন্ত্রে কারে স্মরি তবে উদগীথ গায় । 

তানু তত্র মৃত্যুর্ধথ। মওন্য মুদকে পরিপশ্ঠেদেবং পর্যপশ্থাদুচি সাঙ্গি 
যজুষি। তে নু বিদিস্বোধর্ব খচঃ সান্সে। বজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্ ॥ ৩ 

মতসজীবিয়। মৎস যেমন স্বল্প জলেতে হেরে 

দেবতার। তবে খক্ যজু সাম তিনে মৃত্যুরে স্মরে 

মন্ত্র সাধা কর্মের মাঝে 

মৃত্যুরে তার। হেরে এক সাজে 

দেবের ইচ্ছা! বুঝি মন্ত্রের! তাহারে উদ্ধে ওঠে 
স্বর শব্ধ বাঁচ্য অক্ষরে পশিয়া উঠিল তখন ফুটে । 

বদ ঝ খচমাপ্রে।ত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং বভুরেষ 
উ স্বরে! যদেতদক্ষরমেতদদ্থ তমভয়ং তগ প্রবিশ্য দেব। অগ্ৃতা 
অভয়। অন্ভবন্ ॥ ৪ 

যখনই ষে কেহ খকে আয়ন্বি দেবতার পৃজ1 করে 
তখনই ওঁমকে সাদরে বলিয়া! তবে যে তাহাকে ম্মরে 

সাম মন্ত্র ও জেনে। এই মত 

যজু মন্ত্রেরও জেনে! এই পথ 

, এই অক্ষরে স্বর ও অমর অভয় মন্ত্র এই 

ইহাতে প্রবেশি দেবত। অমর জেন তাহে ভুল নেই। 



৬২ উপনিষদ অর্থ 

সঘ এতদেবং বিদ্ধান্ অক্ষরং প্রণৌত্যেওদেবাক্ষরং স্বরমস্থতমভয়ং 
প্রবিশতি তং প্রবিশ্য যদম্বৃতা৷ দেবাস্তদস্বতে। ভবতি ॥ ৫ 

ওম শব্দরে মনেতে জানিয়। যেই জন পুজ করে 
স্বর শৰের অমর অভয় পদ সেই লাভ করে 

এই ছুই পদে করিয়। প্রবেশ 
দুঃখ মৃত্যু হয় তাঁর শেষ 

দেবতার মত অমৃত লভিয়। অমর সেজ্জন হয় 

শাকের কথ! সত্য জানিও মনে প্রাণে নিশ্চয় । 

পঞ্চম থণ্ড 

অথ খনু ঘ উদ শীথঃ স গ্রণবে। ধঃ গ্রণবঃ স উদ্গীথ ইত্যসৌ 
বা আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি হোব স্বরন্মেভি ॥ ১ 

এর পর জেন উদগীথ যাহ প্রণব ও তাহাই হয 

আদিত্য রূপে উজলি আকাশ সকলি প্রণব ময় 

ওম শবেরে বলিয়া তপন 

আকাশ উপরে করেন ভ্রমণ 

ওকার রূপে উদগীথ জেনো প্রণব বূপেও তাঈ 

সুর্যয রপেতে আধার বিনাশী দেখে। সেই জন ভাই। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬৩ 

এতমু এবাহমভ্যগ্াসিষং ভল্মান্মম ত্বমেকোহসীতি হ কৌধীতকিঃ 
পুর্রমুবাচ রম্মীংস্ত্ং পধাবর্তয়াদ, বহবে। বৈ তে 
ভবিয্তন্তীত্যধিদৈবভম্ ॥ ২ 

পুরাকালে খধি কৌধিতকি সে নিজ পুত্রকে কয় 
এ'র উদ্দেশ্তে গাহি আমি গান এক পুত্র সে হয় 

তাই তুমি মোর একই তনয় 
এক ওকারে পুজি নাভ ভয় 

বছ লশ্মির কিরণে সূধ্য মণ্ডিত যেই মত 

সেরপে গাহিলে উদগীথ গাহি লভিবে পুত্র তত। 

অথাধ্যাজ্সং ঘ এবায়ং মুখ্য? প্রাণস্তমু্ গীথ মুপাসীতে। 
মিতি হোষ স্বরল্পেতি ॥ ৩ 

ইহাব পরেতে শরীর বিষয়ে বলিলেন উপাসন। 
মুখ) প্রাণের উদগীথ গাহি করিবে যে শাবাধন। 

ওম উচ্চারি প্রাণ এই দেহে 

করি বিচরণ তবে জেনো রহে . 
মুখ্য প্রাণেই বাগাদি সকলে বলেন করিতে কাজ 
মূমুর্ু জনে আদেশিতে নারে স্তদ্ধ সকল কাজ । 

এতমু এবাহমভ্যগ।সিষং ভন্ম।দ্মাম ত্বমেকোহইসী তি হু 
কৈষীতকিঃ পুএ্রমুবাচ প্রাণাংস্ত্ং ভুমানমভিগ।য়তাছ্ 
বহবে। বৈ মে ভবিম্থন্তাতি ॥ ৪ 
কৌধ!তকি তবে নিজ পুত্রকে বলিলেন বাছ। শোন 
মুখ্য প্রাণের করি বন্দনা করিলাম আমি গান 

তার ফলে তুমি একই জনয় 
এক ছাড়া হই কখনও ত নয় 

বহু পুত্রের কামন। করিষ্ন! গাহি উদগীথ গান 
' পুজিও জানিও নান! ইন্দ্রিয় প্রাণই বিদ্যমান 



৬৪ উপনিষদ অর্থ্য 

অথ খলু উদ্গী বঃ স প্রণবো। ঘ প্রণব: স উদশীথ 

ইতি হোতৃদনাদ্ধেবাপি দুরুদগীতমনুসমাহরতীত্যনু 
সমাহরতীতি ॥ ৫ 

যাহ! উদ্গীথ তাহাই প্রণব রূপেতে বিদ্যমান 

গায়কের যদি এ সার সত্যে রহে নিশ্চয় জ্ঞান 

তবে যদি তার গানে ত্রুটি হয় 

দোঁৰ মুক্ত সে হয় নিশ্চয় 
এ জ্ঞান বলে হোতার সকল কর্মেতে লভে ফল 

ওকার আর প্রণবে জানিলে সব হয় সমতল । 

ষষ্ঠ থণ্ড 

ইর়মেবর্গপ্রিঃ সাম তদেভন্ঠামৃচ্যধুঢ়ং সাম তন্মা দৃচ্যধুঢ়ং সাম 
গীয়ত ইয়মেব সা অগ্রিরমন্তৎ সাম ॥ ১ 

পৃথিবীই জেনো। ধক ও সামেতে আধার আধেয় রূপে 
পৃথিবী স্ত্রীরূপে পুরুবে অগ্মি বাস করে চুপে চুপে 

ছন্দে! বদ্ধ মন্ত্র সকল 

খক সামরূপে গাহি অবিরল 
সংস্কারেতে পৃথিবী দৃষ্টি অগ্নি দৃষ্টি হয় 
ধক ও অগ্নি সামবপ ধরি পৃথিবীর মাঝে রয়। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬৫ 

অন্তরিক্ষ মেবর্গ, বায়ুঃ সাম তদেতন্থা মচ্যধু়ং সাম তম্মাদৃচ্যধুঢুতং 
সাম গ্ীয়তেহন্তরিক্ষমেব সা বাসুরমস্তড সাম ॥ ২ 

আকাশ খকেতে বায়ুরূপে সাম আকাশ মাঝেতে রয় 

তাইতো খকেতে 'অধিচিত সে সাম হয় গীতময় 

সহজ নহে তো। একথ। সকল 

আকাশেতে বায়ু বহে অবিরল 

ছুয়েতে মিলিয়। সাম গান দেখে দিকে দিকে দিকময় 

গগন ভরিয়। ভূবন প্লাবিয়। ছন্দে মথিয়। বয়। 

স্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধুযুং সাম তন্ম।দৃচ্যধু়ং 
সাম গীয়তে গোরেব সার্দিত্যোহমন্তণ সাম ॥ ৩ 

ছুযুলোক খক ও সূর্য্য সামেতে আপনি প্রকাশময় 

তপন রূপেতে উজলি স্বরগ আপনি প্রকাশ হয় 

সা রূপে শ্বরগ সূর্ধ্যই অম 

উদ্দিত হইয়া! কাটে সবতম 

এইবপে সাম শব্দ বাচ্য বুঝে যত জ্ঞানী জন 

স্বরগ খকেতে স্ৃধ্য সামেতে এভাবে প্রকাশ হন । 

নক্ষত্রাণ্যে বার্ক চক্দ্রমাঃ সাম তদে শুস্যামৃচ্যধ্যুং সাম 
গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব স। চক্দ্রমা অমস্তৎ সাম ॥ ৪ 

তারক রাজিই খক রূপে সাজি চন্দ্রম। সামে রয় 

এই জন্যই ধকেতে থাকিয়। সাম গান গাঁত হয় 
তারক। সকল সা ব্ূপেতে রয় 

চন্দ্রমা অম রূপে প্রকাশয় 

এইরূপে জেন সাম শব্দের বচন প্রচার হয় 

তারক সকল খতে গ্রন্থিত চন্দ্রম। সামে রয়। 
৫ 



৬৬ উপনিষদ অর্থ 

অথ যদেতদাদিত্যন্য শুরুং ভাঃ সৈব্থ যমীলং পরঃ কৃষ্ণ 
তগুসাম তদেতদেতন্যা মৃচ্যধুচং সাম তক্মাদৃচ্যপু'ঢ়ং সাম গীয়তে ॥ ৫ 

স্ূ্ধ্যের এই শুভ্র দীপ্তি খক রূপে জেন রয় 
অতি নীল যেই কৃষ্ণ আভাসে তাহ! জেনো সামময় 

শুভ্র কিরণে খক যেই মত 

কৃষ্ণ কিরণে সামও সেইমত 
এই কারণেতে খকেতে থাকিয়। সাম গীত গাওয়। হয় 

সাদা ও কালোয় মিশে যেই আলে সামরূগে তাহ! রয়। 

অথ যদেবৈতদাদবিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাহথ যন্নীলং পরঃ 
কষ্ণং তদমস্ত সামাথ য এযোইস্তরাদিত্যে হিরম্মায় পুরুষে! 
দৃশ্যাতে হিরণ্যশ্মাশ্রুঃহিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব ন্তুবর্ণঃ ॥ ৬ 

সূর্যের মত শ্বেত আভা যাহা স। রূপে জানিও তায় 

অতিশয় নীল কালে। রূপ ধার অম তাহে শোভ। পায় 

সূর্যের এই মণ্ডল মাঝে 

স্বর্ণ প্রতিম বে পুরুষ রাঁজে 

শ্মশ্র ও কেশ সুবর্ণ যার সবি উজ্জলময় 

নখাগ্র হতে সোনার বরণ শান্ত্রেতে যেন কয় । 

তন্ত ঘথ। কপ্যাসং পুগুরীকনেব মক্ষিণী তন্তে দিতি নাম স এষ 
সর্বেভ্যঃ পাপ্রুভ্য উদিত উদ্দেতি হুবৈ সর্বেভ্য পাপ্পভ্যে। ঘ এবং বেদ ॥ ৭ 

শাখামুগদের পুচ্ছের নীচে রক্তিম আভা মত 
রক্ত পদ্ম সম ধার জাখি উজ্জ্বল সেই মত 

পাপের উদ্ধে রহি যেই জন 
দেবরূপে পুজা করেদ গ্রহণ 

তাহারে যে জানে পাপ হতে দূরে সেই সুধী জন রয় 
তাহার মহিমা জানে যেই জন সেই জন তাকে পায়। 



ছান্দোগা উপনিষদ ৬৭ 

ভন্যর্ক-চ জাম চ গ্োঝে তন্মাতুদ্গীধস্তম্মােবোদ্াতৈতন্থ 
হি গত স এষ যে চামুস্সাও পরাঞ্চে। লোকান্তেষাং চেষ্টে 
দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্। ৮ 

ধক সাম তার ছুটি অধ্যায় দুইটি পর্ব জেনো 
উতনাম ধারী ব্রহ্মা বলিয়। উদগীথে তারে মেনে। 

পৃথিবী আগুন ছুই বূপধরি 
খক সাম রূপে রূপ পরিহৃরি 

উদগীথ গাথ। গাহি সকলেরে শাসন ধাবণ করে 

দেবত। গণেরও অভীষ্ট বলি জ্ঞানী জন তাকে ন্মরে। 

সপ্তম থণ্ড 

অথাধ্যা আবম বাগেবর্ক, প্রাণঃ সাম তর্দেতস্যা ্চ্যধুঢ়ং তচ্মাদচ্যধুড়ং 
সাম গীয়তে। বাগেব সা গ্রাণোহুমস্তৎ সাম ॥ ১ 

বাক প্রাণ রূপে ঘ্রাণ ইন্ডিয়ে সাম রূপ সবে বলে 

তাই ভ্রাণরূগী সাম বাঁগ ইন্দ্রিয় ধকে চলে 

খকেতে থাকিয়া সামগীত হয় 

বাক সা ও আণ অম্ নিশ্চয় 

এইক্পে বাক্ ও আ্রাণ দোহে মিলে সামে পরিণত হয় 
শাস্ত্রের কথ। নহে অন্যথা জেন সবে নিশ্চয় । 



৬৮ উপনিষদ অর্ধ্য 

চক্ষুরেবর্গাত্ব। সাম তদেতগ্যা মৃধা দাম তম্ম।দৃচ্যধুুং সাম 
শ্বীয়তে। চক্ষুরেব সাত ইমস্তৎ সম ॥ ২ 

চক্ষুই থকে প্রতিবিস্বিত চোখে দেহ ছায়। সাম 
চক্ষুরূগী সে খকেতে থাকিয়া যুক্ত যে ছুই নাম 

খকেতে থাকিয়া সাম গীত হয় 

চক্ষুই সা ও ছায়া অম য় 
এইরূপে চোখ ও ছায়ার মিলনে সাম গান তবে হয় 
চক্ষুতে খক ছায়। মাঝে সাম থাকে জেন নিশ্চয় । 

শআত্রমেবগ্রনঃ সম তদেতন্য।ৃচ'ধ্যুঢুং সম তন্মা দুচ্যধুযুউং 
সাম গীয়তে। শ্রোত্রমেব সা মনোহমস্ত সাম ॥ ৩ 

কর্ণ ও খক মন সামরূপে খকেতে প্রাতিচিত 

এ কারণে সাম গান হয় জেন খক থেকে উত্খিত 
কর্ণ সা ও অমনপেমন 

সাম শব্দের হইল স্থজন 

শ্রবণের রূপে খক বিরাজিছে সাম রূপে নিজে মন 

কর্ণ ও মনে সাম শব্দের বাচ্য এভাবে হন। 

অথ যদেতদক্ষুঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ বন্ীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ 
সাম তদেতন্যামুচ্যধুুউং সাম তস্মাদৃচ্যধুু়ং সাম গীয়তে। 
অথ যদেবৈতদন্্ুঃ শুক্লং ভঃ সৈব সাহথ ষম্মীলং পরঃ কৃষ্ণ 
তদমস্তৎ সাম ॥ ৪ 

নয়নের মাঝে শুভ্র দীপ্তি রূপে জেন ক রয় 

অতিশয় নীল কৃষ্ণ বূপেতে সাম সেখা বিরাজয় 

শুভ্র ললাটে কালো টিপ সম 
খকের মাঝেতে সাম মনোরম 

নয়নের এই শুত্র জ্যোতিরে খক বলে জেনে নিও 

অতিশয় নীল কৃষ্ণ বিন্বু অম নাম তার দিও। 



ছান্দোগা উপনিষদ ৬৯ 

তথ য এষোহস্তরক্ষিণি পুরুমো দৃশ্যতে নৈবর্ক, তসাম তদুকৃথং তদ্ 
যতম্তদতরক্ম তন্যৈতন্য তদেব রূপং যণ্মুস্ত রূপং যাঁবমুস্য গেকো তো 
গেষে বল্সাম তল্মাম ॥ ৫ 

নয়নের মাঝে এই যে পুরুষ দেন তবে দবশন 
ইনি খক সাম উকথ ও যঙ্ু ও তিন বেদ ইনি হন 

আদিতা মাঝে পুরুষ বূাপেষে 
নয়নের মাঝে সেই জনই রাছে 

তাহারও ছুইটি অধ্যায় মত এর ও পর্য ছুই 
একনামে দোহে এক প্রাণ দোহে কোনখানে ভেদ নাই । 

সম এম যে চৈতম্মাদর্বাঝে! (লাকান্তেষাং চেষ্টে মনুস্যক।মান।ঞ্চেতি 
তদ্ ঘ ইমে বীণায়াং গ।য়ন্ত্ে তং [১ গায়ন্তি 'তম্মাত্তে ধনসনয়ঃ ॥ ৬ 

আত্ম! হইতে উদ্ভৃত হয়ে অধে। দিকে যেই যায় 

অক্ষি পুরুষ কৃপায় তাহারা যাঁর য। প্রাপ্য পা 

অতএব তারা করি বীণাগান 

ইহারই সকলে করে গুণগান 

ঈশ্বর নাম করিয়া তাহার! ধনপতি সবে হন 

হরিনাম সার এই ত্রিভৃবনে তাতে রত হয়ে রন। 

অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গ্ারত্যুভৌ স গায়তি দোহমুনৈৰ 

নম এষ যে চামুস্াৎ পরাথেণ লোকান্তাংশ্চপ্রেতি দেবকামাংশ্চ ॥ ৭ 

উদগীথ দেবে স্বরূপে জানিয়া যেই সাম গান করে 

অক্ষি পুরুষ ও আদিত্য দেব উভয়েরে গানে ম্মরে 

দুয়ের সাথেতে মিলিত হইয়!* 

আদিত্য হতে উদ্ধে উঠিয়। 

যে সকল লোক আছে প্রসারিত তাহাই প্রাপ্ত হন 

'দেবত। দিগের ও কামনীয় যাহা। পান সেই অতুলন। 



৭০ উপনিষদ অর্থ 

অথানেনৈব যে চৈস্মাদর্বাথচো লোকাস্তাংশ্চাপ্সোতি মনুষ্য 
কামাংশ্চ তক্মদু হৈবংবিদ্দুগীতা ক্রুয়াও ॥ ৮ 

কার্য্য কারক যেজন তাহারে বলিও তথ্য কথা 

অক্ষি পুরুষে প্রাপ্ত হইয়া নীচে যার প্রসারতা 
কাম্য যা কিছু প্রাপ্ত হইবে 

যজ্ঞ সাধক ইহাই কহিবে 

জ্ঞানবান জনমনে ক্জানে এই শ্রেয় ও প্রেয়র ভের্দ 

প্রেয়রে চাহিয়? শ্রেয়রে না চায় তারি রয় মনে খে । 

কংতে কামমাগায়ানীত্যেষ হোব কামাগানস্তেষ্টে য এবং বিদ্বান 
সাম গায়তি জাম গীয়তি ॥ ৯ 

যাজ্িক জন শুধান তখন নিজ যক্মানে তবে 
বুঝিয়াছ তুমি ছুই ফলাফল বল কি চাহিব এবে 

দেবেবে তৃষেছ গাহি সামগাঁন 

বলকি কামন। চাহে তব প্রাণ । 

অভিষ্ট যাহ। পাবে নিশ্চয় চাহ যা কামন] ভাই 
সবাকার যেই কামনাব ধন ক'জন তাহার চাই। 



অগম খণ্ড 

্রয়ে। হোদ্গীথে কুশল বভুবুঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিভায়ণে। 
দাল্ভ্য; প্রবাহণো। জৈবলিরিতি তে হোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ ম্মৌঃ 

হত্তোদ্গীথে কথাং বদাম ইতি ॥ ১ 

শলাবৎ পুত্র শিলক সাঁথেতে দালেভা গোত্রীয় জন 

চৈকিতায়ণও জীবল তনয় নাম যার গ্রাবাহন 
উদগীথ জ্ঞানে জ্ঞানী তিনজন 

পরস্পরেরে কহেন তখন 
উদগীথ জ্ঞানে নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে 

তবু তিন জন বিচারি তাহাই কহেন পরম্পরে । 

তথেতি হু সমুপবিবিশুঃ ল শত প্রবাহনো। জৈবলিকুবাচ 

ভগবন্তাবগ্রে বদভাং ব্রান্গণক্বোর্বদভোর্বাচং শ্রোস্তামীতি ॥ ২ 

তথাস্ত্ব বলি তিনজনে তবে বসিল পরস্পরে 

রাজ। প্রবাহন জৈবিলি তবে কহিলেন তার পরে 

তোমরা উভয়ে করহ বিচার 

বলিব ন। কথ মাঝে আমি তার 

ব্রাহ্মণ ধোহে আলোচিবে যাহ? শুনিব গে। দিয়ে মন 

তোমরা ছুজনে করহ বিচার উদগীথ আলাপন। 



৭২ উপনিষদ অখ্য 

স হ শিলকঃ শালা বত্যশ্চৈকিভায়নং দাল্ভ্যমুবাচ হস্ত তা 
পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছেতি হোবাচ ॥ ৩ 

শিলক পুত্র শালাবত্য সে আপনি তখন কন 

দালভ্য গোত্র ধারী সেই জন চৈকিতায়ন বে হন 

অনুমতি যদি দাও গে। আমায় 

প্রশ্ন করিব যাহা জানা যায় 

শালকা কন করহে প্রশ্ন যাহা আছে জানিবার 

ছঙ্ছেয় যাহ! হয়গে। সহজ বলিলে বারংবার । 

ক] সান্সো৷ গতিরিতি স্বর হতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি 
প্রাণ ইতি হোবাচ গুণণন্ত ক। গ্রতিরিভ্যন্নমিতি হোবাচাক্সন্য 
কা গ্তিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ॥ ৪ 

শিলক কহিল সামের কি গতি ? দালভ্য কহেন স্বর 

শিলক কহিল স্বরের কি গতি ! প্রাণ দেন উত্তর 

প্রাণের কোথায় আশ্রয় স্থান 

দালভ্য কহে অন্নেতে প্রাণ 

শিলক কহে যে অন্ন কাহাবে কবে তবে আশ্রয় 

দালভ্য কন অনের স্থিতি জলে জেন নিশ্চয় । 

অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাঁঢামুস্ত লোকন্য ক। 
গতিরিতি ন স্বর্গ লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গ বয়ং 
লোকং সামভিসংস্থাপয়ামঃ হ্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি ॥ ৫ 

শিলক তখন পুনঃ জিজ্ঞাসে জল কোথা স্থিতি পায় 

দালভ্য কন স্বরগের মাঝে জলের স্থিতি যে হয়: 

তাই ত সামেরে স্বরগ হইতে 
কেহ নাহি পারে কোথ। লয়ে যেতে 

অতএব মোর। সামকে ন্বরগে বিরাজিত বলেজানি 

স্বরগ বলিয়। সামে বন্দিয়া জানাই প্রণাম খানি। 



ছন্দোগ্য উপনিষদ ৭৩ 

তং হ থিলিকঃ শালাবহ্যশ্চৈকিতায়ণং দাঁল্ভ্যমুবাচাগ্রতিট্টিতং বৈ 
কিল তে দাল্ভ্য সাম যত্ত্েতহি ব্রয়ান্ুপণতে বিপতিষ্যতীতি 
মুধাতে বিপতের্দতি । ৬ 

শিলক তখন কহে দালভ্য মিমাংস। নাহি হল 

সাম আপনার তবু জেন মনে অপ্রতিষিত রয়ে গেল। 
প্রতিষ্ঠা লভি অভিজ্ঞ জন 
যদ্দি কেহ তবে কহেন তখন 

মস্তক তব পড়িবে খসিয়! তখন তাহাই হবে 

সত্যই জেন মস্তক তবে স্বন্ধ চাতই হবে 
এখানে অর্থ আরও সরল করিয়া বলিব শোন 

সাধুজন কতু হেন শাপ কারে দেন না৷ কখনও জেন 

মিথ্যা বলিলে কত পাপ হয় 

বুঝাইতে তাহ! জেন নিশ্চয় 
উপম। হিসাবে বলিলেন কথা করিবারে নির্ণয় 

দেশ কাল আর নিমিত্ত ভেদে কর্মের ফল হয়। 

হস্তাহমেতস্কগবনে। বেদানীতি বিদ্বীতি হোবাচামুষ্য লোকন্যা কা 
গতিরিত্যয়ং লোক ইতি হোবাচা্য লোক কা গতিরিতি ন 
প্রতিঠাং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভি 
সংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি ॥ ৭ 

দালভ্য কহে অন্থমতি পেলে আপনার কাছে জ্ধানি 

শালবঙ্য সে কহেন তখন বলিব যা! মামি জানি 

দালভ্য কহে, কি সে আশ্রয় 

এ লোকের তাহ। কহ নিশ্চয় 

শালবতা মে কহেন পৃথিবী সামের বাসস্থান 

পৃথিবী হইতে সরাঁতে সামেরে ন। পারেন হয় জ্ঞান। 



৭৪ উপনিষদ অর্খ্য 

তং হু প্রবাহণে। জৈবলিরুবাচান্তবদ্ব কিল তে শাঙগাবত্য সাম 
যন্তেতহি ব্রাক! তে বিপতিস্থতীতি ঘুধ তে বিপতেদিতি 
হস্তাহমেতদ্ ভগ্গবতে। বেদানীতি বিজ্বীতি হোবাচ ॥» 

শালবতাকে কহিলেন তবে জৈবিলি প্রবাহন 
আপনার সাম অবশ্য তাহা অনস্ত কভু নন 

প্রতিষ্ঠাভিজ্ঞ যদি কোনজন 
মস্তক তবে হইবে পতন 

কহিলে একথ! সত্যই তাঁর যুণ্ড পতিত হবে 
আপনার কাছে জানিবার সাধ বিস্তারি মোরে কবে? 

নবম খণ্ড 

অন্ত লোকন্ত ক গতিরিত্যা কাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হু ৰা ইমানি 
ভূতান্তাক।শাদেব সমুপণ্তস্ত আকাশং প্রত্যস্তং বন্ত্যা কাশো 

হ্েবৈভ্যে। জ্যায়ানাকাশ; পরায়ণম ॥১ 

শালবত্য সে শুধান তখন এলোকের আশ্রয় ? 
জৈবলি কন আকাশ, প্রলয়ে আকশেতে লীন হয় 

জঙ্গম আর স্থাবর য1 হয় 
সবি জেন পায় আকাশেতে লয় 

এই কারণেতে আকাশ জানিও সবার মহত্বর 

আকাশের মাঝে প্রতিষ্ঠা তার জনমও তেমনিতর ৷ 



ছান্দোগা উপনিষদ ৃ্ ৭৫ 

স এষ পরে বরীয়ানুদ্গীথঃ স এযোইনন্ত; পরোবরীয়ে। হাস্য 
ভবতি পরোবরীয়সে। হ লোকাজ্ঞয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ 

পরোবরীয়াংসমুদগীথমুপাস্তে ॥২ 

উদগীথ গাথা করি আলোচন! এই কথ। জানা গেল 

অনন্ত সেই পরমে চিনিতে অস্তর আখি মেল 

শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ যে জন 
তারি উপাসনা! কর দিয়ে মন 

এরূপে পৃজিলে ক্রমশঃ লভিবে জনম শ্রেষ্ঠতম 
সব্বলোকের জয় করি তবে জ্ঞানিবে পরমতম । 

তং হৈতমতিধন্থা শৌনক উদরশান্তিঙ্যায়োক্তোবাঁচ যাবস্ত এনং 
প্রজায়া মু্গীথং বেদিস্তন্তে পরোবরীয়ে। হৈভ্যস্তাবদস্মি ল্লোকো 
জীবনং ভবিষ্যাতি ॥৩ 

অতিধন্ব|! সে শৌনক খধি উদয় শাস্তিল্যকে 

উদ্দগীথ গাথা দিয়। উপদেশ কহিলেন এই শ্রোকে 

যেথায় তোমার যত সন্তান 

থাকিলে তাদের উদগীথ জ্ঞান 

ইঈহলোকে তারা থাকিবে স্থখেতে জীবন শ্রেষ্ঠতম 
সাধাবণ হতে হবে তার। বড় জানিও হে ন্েহতম | 



৭৬ উপনিষদ অর্থ্য 

তথাহ্ মুক্তি ল্লোকে লৌক ইতি সঘএতদেবং বিদ্ধান্ুপান্তে পরোবরীয় 

এব হাস্যাম্মিল্লোকে জীবনং ভবতি তথাহমুস্মি লোকে লোক হত্তি 

লোকে লোক ইতি ॥8 

পবলোকে তারা লভিবে পরমে মনে জেন নিশ্চয় 

উদ্গীথ জ্ঞান লভে যেই জন সব মাঝে লভে জর 

ইহলোক তার হয় স্থখে ভরা 

পরলোকে লভে চির মনোহর 

পরম শ্রেয়রে লভি মনে প্রাণে হয় তাহে তন্ময় 

উদগীথ জ্ঞীন লভে যে জীবনে হয় জেনো তার জয়। 

দশম খণ্ড 

মটচীহতেষু কুরুঘাটিক্য। সহ জায়য়োধন্তিহ্থ ঢাক্রায়ণ ইত্যগ্রামে 
প্রদ্রাণক উবাস ॥১ 

শিলাবৃষ্টিতে কুরুদেশে যবে শস্য নষ্ট হল 
চক্রতনয় উষস্তি 'তবে অনেক ছুঃখ পেল 

গ্রাম ছেড়ে শিশু বধূ লয়ে যায় 
মাহুতদের কাছে চেয়ে আশ্রয় 

তাদের কাছেতে থাকেন ছজনে ছেড়ে আপনার গ্রাম 

চক্র তনয় বলে পরিচিত উবস্তি যার নাম। 



ছাঁন্দোগ্য উপনিষদ ্ ৭৭ 

স হেভ্যং কুল্সাধান্ খাদন্তং বিভিক্ষে গং হ'বাচ নেভোহচ্ে 
বিদ্তন্তে বচ্চ যে ম ইম উপ্নিহিত! ইতি ২ 

খারাপ মাংস ভক্ষণে রত মাহুতের কাছে গিয়ে 

চক্র তনয় ভিক্ষা চাঁহিল তাহারি অংশ চেয়ে 

মানত কহিল পান্রেতে এই 

আছে যে মাংস তাহ ছাড় নেই 
কি দিব তোমায় ন। পাই বুঝয়। খাও যদি মন চাঁয়। 

দুঃখের দিনে বিচারের তার নাহি যে উপায় হায় । 

এতেষাং মে দ্রেহীতি €হাবাচ তনেন্মৈ গ্রদদো হস্তানুপাননিত্যু- 
চ্ছিষ্টং বৈ মেগীতং স]াদিতি হোবাচ ॥৩ 

উষস্তি বলে দাও এইগুলি ইহাই লইব আমি 
মানত বলিল গীত অবশেষ জল লও হেথা নামি 

উষস্তি কহে নাহি প্রয়োজন 

ওই জল ভাই নোবন। এখন 
এ'টে। জ্রল খেয়ে কিব! কাজ বলে! মাংসই শুধু দাও। 
গীত অবশেষ ও পানীয় জল মাহুত বলে তা নাও । 

ন্ স্থিদেতেহপুযুচ্ছিষ্ঠা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদঙ্সিতি হোবাচ। 
কামে। ম উদপানমিতি ॥8 

মাহুত বলিল মাংসও এ'টে। তাহ। তবে নিলে কেন !? 

উস্তি কয় মাংস ন। খেলে প্রাণ বাহিরিবে জেন 

পানীয় জলতে। আরো। পেতে পারি 

তাই নাহি লই কহি যে বিচারী 
আহার ন! পেলে দেহ ছাড়ে প্রাণ তাই সেথ। নিরুপায় 

আপদ ধর্ম বলি এই কথ। শান্ত্রেতে জেন গায়। 



৭৮ উপনিষদ? অথ্য 

স হ খদদিত্বতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার । সাহগ্র এব স্ুভিক্ষা 
বভুব তান্ প্রতিগৃহানিদধৌ ॥৫ 

আপনি আহরি বাকি মাংসটি পত্বীর তরে লয় 

তাহার আগেতে স্ৃভিক্ষা লতি পত্বী রাখিয়া দেয়। 

সহ প্রাতঃ সঞ্জিহান উব।চ যদবত্তান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং 
রাজাহুসৌ ষক্ষ্যতে ল ম। সর্বেরাতিজ্যৈর্বণীতেতি ॥৬ 

উ্স্তি তবে প্রত্যুষ কালে শধ্য৷ তেয়াগ করি 

কন নিজ মনে মিলিলে অন্ন যজ্ছে গমন করি 

রাজার যজ্ঞে খাত্বিক হলে 

কত ধন লাভ হত নবহেলে 

এই কথা বলি বলে উষস্তি অন্ন কোথায় পাই 
মিলিলে অন্ন ভক্ষণ করি রাজার কাছেতে যাই । 

তং জায়োবাচ হস্ত পভ ইম এব কুন্মাধা ইতি ভান্ খদিত্বাছমুং 
বজ্ঞং বিততনেয়ায় ॥৭ 

পত্বী কহিল তাই যদি হয় শুন তবে মোর কথা 
কালকে দিলে যে মাংস আনিয়। আজও রয়েছে তথ। 

এগুলি তৃমি আহার করিয়। 
রাজার কাছেতে যাওগে। চলিয়া 

উষস্তি তবে স্ত্রীর কথামত মাংস আহার করে 

যজ্ছের স্থানে করেন গমন মনে শত আশ। ভরে। 



ছাঁন্দোগ্য উপনিষদ ৃ্ ণ 

তত্রোদ গাত্নাস্ত।বে স্তোস্তমানানুপৌপবিবেশ স হ প্রস্তোতারমুবাচ ॥৮ 

সেখানে সকল উদগাতাদের দেখেন শ্রদ্ধাভরে 

স্তবভূমি পরে স্তব পাঠ করে তাহারা মধুর ব্বরে 
তাহাদের কাছে বসিয়া তখন 

কহেন তখন ফ্নধুর বচন 
প্রস্তাব পাঠ করে যেইজন তাহারে তখন কন 

বলি যেই কথা ওগো! মহাশয় শোন তুমি দিয়া মন | 

গুন্তোতর্ধ। দেবত। প্রস্ত।বমন্বায়ন্ত। তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোয/সি মুধ। 

তে বিপতিস্তভীতি ॥৯ 

প্রস্তাব পাঠ কার্ছ যে জন সে জন কি তারে জানে! 
সাম ভক্তিতে অনুগত যেই দেবতা তার কি মানে 

তাহ। ন! জানিয়া যদি কোন জন 

প্রস্তাব পাঠ করে অকারণ 

তখন তাহার দেহ হতে জেন মস্তকচ্যুত হয় 

শাস্ত্রের কথা কর্মফলেরে আগে জান নিশ্চয়। 

এবমেবোদগ্বাতারমুবাচোদ গাতার্! দেবতোদ গীথমন্থা য়ত্তা তাঞ্চেদ- 
বিদ্বানুদ,গাস্যসি মুখ? তে বিপতিষ্যতীতি ॥১০ 

ঠিক এই কথ! উদগাঁতাকেও উধস্তি বলে তবে 
এই উদগীথে আছে যে দেবতা তাহারে জানিয়! লবে 

তারে ন জানিয়! উদগীথ গান 

করে যেইজন নাহি তার ত্রাণ 

তখন তাহার দেহ হতে জেন মস্তক চ্যুত হয় 

শাস্ত্রের কথা কাধ্য কারণে আগে জান নিশ্চয় । 



৮৩ উপনিষদ অর্থ্য 

এবমেব প্রতিহর্তারমুবাচ প্রতিহতর্য। দেবত। প্রতিহারমন্থায়ত্তা 

তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মুধ]। তে ৰিপতিষ্যতীতি তে হ 
সমারভাস্তফ্কীমাসাঞ্চক্রিরে ॥১১ 

সাম ভক্তির পাঠকে তখন উবস্তি পুনঃ কয় 
ইহার মাঝেতে আছে যে দেবতা জান তারে নিশ্চয় 

তারে না জানিয়! যদি করে৷ পাঠ 

তবে জেন তব হইবে নিপাত 

প্রতিহার পাঠ বিফল হইলে মুণ্ড পাত যে হবে 
তখন তাহার! নীরব হইয়। স্থির হয়ে বসে সবে। 

একাদশ খণ্ড 

অথ হৈনং জমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষানীত্যুষন্তি 
রম্মি চাক্রায়ন ইতি হোবাচ ॥১ 

য্কমান কন উবস্তি প্রতি বিনয় মধুর ্বরে 
দেহ মোরে তব নিজ পরিচয় তুমি প্রভু দয়। করে 

উষস্তি তবে কহেন তখন 
দিই পরিচয় শুন দিয়া মন 

চক্র তনয় উষস্তি আমি এই মোর পরিচয় 
কুরু দেশ হতে মোর আগমণ জেন তুমি নিশ্চয় । 



ছান্দোগ্য উপনিষধ ৃ ৮১ 

স হোবাচ ভগবন্তং ঝ অহমেভিঃ সবৈরাত্থিজ্যেঃ পর্যৈষিষং 
ভগবতে। ব। অহমবিত্ত্যাইগ্যানবৃষি ॥ ২ 

যজমান কন যজ্ঞের তরে তোমারেই আমি চাই 

অন্বেষণেতে বিফল হয়েছি খোঁজ তব মেলে নাই 

না পেয়ে তোমায় ডেকেছি এদের 

দয়! করে যদি ভার নাও এর 

ধত্বিক কাজে তোমারে বরণ করিবারে মোর সাধ 

লও ভার তুমি মিলিবে তাহলে দেবের আশীর্বাদ । 

ভগ্মবাংত্বেব মে সর্বৈরাত্বিজ্যুরিভি তথেত্যথ তর্ক্যেত এব 
সমতিস্ষ্টাঃ স্তবভাং বাবন্ধেভ্যে। ধনং দত্তাস্ত।বন্মম দঘ্া। ইতি 
তখেতি হু ঘজমান উবাচ ॥ ৩ 

কন যজমান খত্বিক পদে তোমারে বরণ করি 

দয় করে তুমি লও এর ভার আপনার হাতে ধরি 
উষস্তি তবে কহেন বচন 

তথান্ত্ব বলে রাজি তিনি হন 

বলেন আমার অদেশ মানিয়! এরা যেন পৃ্ধ1 করে 

ইহাদের তুমি দেবে যা অর্থ বল তাই দেবে মোরে । 

অথ হৈনং প্রস্তোতোপজসাদ প্রস্তোতর্ধ। দেবত। প্রস্তাবমন্বায়ন্ত। 
ভাঞ্চেদবিদ্বান প্রস্ভোষ্যসি মুধণতে বিপতিব্যভীতি ম। ভগবানবোচ 
কত্তম। স। দেবতেতি ॥ ৪ 

প্রস্তাব পাঠে রত যেই জন উষস্তি কাছে কয় 
বলেছ আপনি দেবেরে ন। চিনে প্রস্তাব যেই কয় 

তাহার মুণ্ড পড়িবে খসিয়। 
বল তবে মোরে করি আজ দয়। 

কোন সে দেবতা কারে না জানিলে সকল পণ্ড হয় 
সেই দেবতার নামট্ুকু মোরে কহ প্রভু মহশিয়। 

ঙ 



৮২ উপযিনদ অর্থ 

প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বানি হু ব! ইমানি ভুভানি প্রাণমেবাভি 
সংবিশস্তি প্রাণমভ্যুজ্দিহতে সৈষ। দেবতা প্রস্তাবমন্থায়ত্ত ভাঞ্চেদ- 
বিদ্বান প্রন্তোষ্যে। মুধ তে ব্যপতিষ্যৎ তখোজ্ঞস্য ময়েতি ॥ ৫ 

উবস্তি কন প্রাণই দেবা স্থষ্টি প্রলয় মাঝে 
এই প্রাণ হতে সবার স্জন নান! রূপে প্রাণ সাজে 

প্রাণ দেবতারে না জ্রানি যে জন 

এই প্রস্তাব পাঠে রত হন 
- খত্বিক রূপে মোর অভিশাপে মস্তক চুুত হয় 

পরাণ দেবত! প্রস্তাব মাঝে অন্গত যেন রয়। 

অথ হৈনমুদগ।তোপসস।দোদগ্াতর্ষা দেবতোদ গীথমন্থযনতা 
তাঞ্চেদবিদ্বানুদগাস্যপি মুধাতে বিপাতষ্যতীতি ম। ভগবানবোচৎ 
কতম! স। দেবতেতি ॥ ৬ 

উদগাথা তবে উষস্তি তরে কহে সবিনয় বাণী 

বলেছ আপনি “উদগীথ” রূপে যেন তারে ন। জানি 

উদগীথ গান করে যেইজন 

মস্তক তার খসিবে তখন 

কে সেই দেবতা বুঝাইয়া তুমি কহ মোরে মহাশয় 
কি নামে সেজন উদগীথে রয় কেমন সেজন হয়? 



ছাঁন্দোগা উপনিষদ | ৮৩ 

আদিত্য ইতি ছোবাচ সব্ণনি হ ঝা ইমানি ভূতগ্ঠাদিত্যমুচ্ৈ: 
সম্তং গায়স্তি সৈষ! দ্বেবভোদগীথমন্বযন্তা ভাঞ্চেদবিদ্বানুদগাষ্যে। 
মুধ। তে ব্যপতিঘ্য তখোক্তস্য ময়োতি ॥ ৭ 

উবস্তি কন আদিত্য রূপে সেই জন সবে রয় 

সবের উর্ধে বিরাজ সেজন আপন মহিমাময় 

উদগীথ গাথ। গাহি যেই জন 

তাহারে ন্মরিয়া যে করে পৃজন 
তাহারি সে পৃ্জ। সার্থক হয় যেজন ইহা! ন। জেনে 
গায় উদগীথ মস্তক তার খসে পড়ে সবে জানে । 

অথ হৈনং প্রতিহর্ডোপসসাদ প্রতিহতর্য৷ দেবত। প্রতিহারমন্থায়ন্ত। 
ভাঞ্চেবিত্বান্ প্রতিহ্গষ্যিসি মুর্ধ1 তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবান 
বোচগ কতম। সা দেবতেতি ॥ ৮ 

সাম ভক্তিতে পাঠক যেজন গ্রতিহার রূপে রন 

উষস্তি কাছে বিনয় ভরেতে করে এই নিবেদন 

প্রতিহার মাঝে অন্থগত দেবে 

না জানিয়া সেই তারে শুধু সেবে 
তোমার শাপেতে মস্তক তার দেহ হতে চ্যুত হয় 

বল তুমি তবে কে সেই দেবতা জানে যদ্দি নিশ্চয় 



৮৪ উপনিষদ অখ্য 

অক্মতি হোব।চ।সর্বানি হু বা! ইমানি ভূতান্যাঙ্গমেব প্রতিহর_ 
মাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা, প্রতি মন্থায়ন্তা তাঞ্চেদ বিদ্বান- 
প্রতিহরিষ্যো মুধণাতে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য নয়েতি তখোক্তস্য 
ময়েতি ॥ ৯ 

উবস্তি কন অন্নদেবত। দেখে। এই চরাচর 
অন্নেতে প্রতিপালিত হইয়া বাঁচিছে অতঃপর 

প্রতিহার মাঝে অন্নই রন 
জ্ানিও হে তুমি শোন দিয়া মন 

ইহারে না চেনে যেজন শুধুই প্রতিহার পাঁঠ করে 

খত্বিক রূপে আমার শাপেতে মাথা ভার খসে পড়ে। 

দ্বাদশ খণ্ড 

অথাভঃ শোব উদ গীথস্তদ্ধ বকে। দাল্ভ্যে। গাবে। ব। মৈত্রে়ঃ 
স্বাধ্যায়মুদবব্রাজ ॥ ১ 

ইহার পরেতে কুকুর দৃষ্ট উদগীথ কথা! শোন 
অতীত খণ্ডে অন্ন ন। পেয়ে হুঃখ যা পেলে। জানে 

দালভ্য আর মিত্র তনয়-_ 

বক গ্লাব নামে একই জন রয় 
বেদাধ্যয়ন তরে বাহিরায় আপনার গ্রাম হতে 

নিঞ্জন এক জলাশয় ধারে উপনীত সেই পখে 



ছান্দোগা উপনিষদ ৮৫ 

তনসৈ স্ব! শ্বেতঃ প্রীছুব ভূব হমগ্টে শ্বান উপসমেত্যো চুরক্পং নো 
ভগবানাগীয়ত্বশনারাম বা ইতি॥ ২ 

শ্বেতকায় এক কুকুর তখন দয় করে দেখা দিলো 
তাহার সাথেতে অনেক কুকৃর এসে তারে ঘিরে ছিল । 

কুকরের। তবে এক সাথে কয় 

শ্বেত কুকুরেবে শুন মহাশয় 
গান গাহি তুমি আমাদের তরে অন্ন বিধান করে৷ 

ক্ষুধার্ত মোর। গান গেয়ে তুমি মোদের ছুঃখ হর। 

দেবতার সব বক ধষি তপে তৃষ্ট যখন হয় 

প্রধান এবং অধীনে লইয়া সেথ! উপনীত হয় 

মূখ্য প্রাণের অধীন হইয়া 
বাকি ইক্জ্রিয় চলে মত নিয়! 

তেমনই শ্বেতবর্ণের সেই মুখ্য দেবতা জন 
তাহারি অধীনে কুকুর রূপে বাকি দেবতার! র'ন। 

ভানহোৌবাচেহৈব ম। প্রাতরুপনমীয়াতেতি ৷ তন্ধ বকে! দাল্ভ্যে। 
গ্লাবে! বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার ॥ ৩ 

স্থবেত কুকুরেতে কহিল তখন অপর কুকুর সবে 
কাল সকালেতে আসিও হেথায় মোর সনে দেখ। হবে 

মিত্র! তনয় বক নামে খষি 

তাদের তরেই ছিল যেন বসি 

দালভ্য নামে খধির পুত্র প্লাব নামে খ্যাত জন 

তাহার কাছেতে সকলেতে মিলি সমাগত তবে হন। 



৮৬ উপনিষদ অর্থ 

তে হু ঘখৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ ধাঃ 
সর্গস্তীত্যেবমাসন্থপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥ ৪ 

যজ্ঞে যেমন এই ছয়ঙ্ষন পরম্পরেরে ধরি 
প্রস্তোতা আর উদগাথ। আর অধ্ধর্ধ প্রতিহরি 

যজমান আর ব্রহ্মায় মিলে 
বস্ত্র ধরিয়া একসাথে চলে 

তেমনি সেথায় শ্বেত কুকুরেরে ঘিরিয়া কুকুর গণ 

লান্গুলে লাঙ্গুলে যুক্ত করিয়। হিংকার রব কন। 

ও ৩ মদ! ৩ মোং ৩ পিবা ৩ মোং ৩ দেবে বরুণঃ প্রজাপতিঃ 

সবিতা ২ ইল্সমিহ। ২ হরদল্সপতে ৩ হল্সমিহা! ২ হর! ২ হরো! ৩মিতি ॥ ৫ 

হিংকার রবে তপনেব কাছে প্রার্থন। তারা করে 

অননপতি হে সূর্যা বলিয়। বন্দনা তার করে 

ওমকার রূপে জেটোতির আধাব 

ক্গুধা। ও তৃষ্ণা মিটাও সবার 
প্রজ্ঞাদের প্রতি অনদানেতে সুধ্য বিহিত হও 

ওম শব্দেতে পুজেছি তোমায় প্রসন্ন তুমি রও । 



ব্রয়োদশ খণ্ড 

অয়ং বাৰ লোকে। হাউকারো বায়ুহাইকারম্চন্্রম। অথকারঃ 
আক্মেহকারোছুগ্রিরীকারঃ ॥ ১ 

সাম গীত মাঝে স্তোভ নামে জেন অনৃষ্ট গীত হয় 
-প্রথিবী হাউকার বায়ু হাইকার চন্দ্র অথকার বয় 

আত্মায় জেন ইহ্কারে স্ভোভ 
অগ্নিতে দী ঈ কাবের স্তোভ 

সাম গীত মাঝে অবলঘ্বন বপ জেন স্তোভ হয় 

পৃথিবী বায়ু ও চন্দ্র অগ্নি দৃষ্টি আরোপ রয়। 

আদিত্য উকারে। নিহুব একারে। বিস্বদেব। ওঁ হোয়িকারঃ 
প্রজাপতি হিংকারঃ প্রাণঃ সরোহন্সং যা বাণ্থিরাট, ॥ ২ 

'আদিত্যে উকার বূপে স্তোভ যেন রয় 

আমন্ত্রনে একার সে জানিহ নিশ্চয় 

বিশ্বদেবগণ মাঝে ওকার রূপেতে 

হিংকার রূপেতে রয় প্রজাশতি মাঝে 

'প্রাণমাঝে স্বর কার রূপেস্থিতি তার 

অন্ন মাঝে রূপ ধরে সেজন য। চার 

বিরাটের মাঝে বাক রূপে স্তোভ রয় 

বণিম্থ স্তোভের কথ! যাহ। সর্বময় 

অনিকক্তন্্রয়োদশ: স্তেভঃ সঞ্চরে। ছক্কারঃ ॥ ৩ 

অব্যক্ত বিবিধ রূপে স্তোভের সঞ্চার 

জয়োনশ ভ্ভোভ মাঝে শ্রেষ্ঠ সে হুঙ্কার 
কার্য ও কারণ ভেদে নান। রূপে রয় 

হুঙ্কার আরাধ্য তাতে জ্বানিহ নিশ্চয় । 



৮৮ উপনিষদ অর্থ্য 

দুগ্ধে২স্যৈ বাগ, দোহং যো বাচো। দোহোহঙ্সবানন্নলাদে। ভবতি 
য এতামেবং সান্গামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদেতি ॥ ৪ 

যিনি এই স্বোভক্ষর সকল বিষয় 

বাগরূপ ফল দ্বারা দোহন করয় 

ইহার দর্শন যেই জানে ভালমতে 

অন্নশালী অননভোজী হন জেন তাতে । 

দ্বিতায় অধ্যায় 

প্রথম খণ্ড 

ও। সমস্তন্ত খলু সাঙ্গ উপাসনং সাধু বও খলু সাধু তৎ সামেত্যাচক্ষতে 
যদসাধু তদসামেতি ॥ ১ 

প্রথমাধ্যায়ে ওকার রূপে সাম বর্ণনা করি 

সবাবয়ব বিশিষ্ট স্তোভে ভকতি ভরেতে স্মরি 

যাহ। উত্তম প্রসিদ্ধ যাহ 

পণ্ডিতগণে করে জেন তাহ। 

অবয়ব পূজ। নহে নিন্দার, একে যদি বলি ভাল 

তাহার অর্থ ইহ নয় কভূ অপর খারাপ কালে 



ছান্দোগ্য উপনিষা ৮৯ 

তনুভাপ্যাছঃ - সান্ৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপা গ1দিত্যেব 
তদছরসান্মৈনমুপাগাদি ত্য সাধুনৈনমুপাগাঁধিত্যেব তদানঃ॥ ২ 

ভাল ও মন্দ বিচার স্থলেতে সুধীঞ্জন সবে কয় 

সামের দ্বারাতে সমাগত জন এই জন মহাশয় 

সৎ উদ্দেশে এসেছে এজন 

এই কথ। সে যেজানে দিয়ে মন 

আবার যেজ্জন অসামের দ্বারা আসি উপনীত হয় 

জ্বানীজন বলে মন্দের তরে এল জানি নিশ্চয় । 

অখোভাপ্যানঃ ,1ম নে। বতেতি যু সাধু শবতি সাধু বতেত্যেব 
ত্দাছরলাম নে। বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেতোোব তদাছঃ ॥ ৩ 

আবার যখন বলে কোন লোক মোর সাম লাভ হয় 

জানে সেই জন সামের দ্বারাই প্রকাশ সে শিবময় 

আবার যখন যদি কোন জন 

অ-সামে পেয়েছি বলে সেই জন 

সবে জানে ত্তার অমঙ্গলের সুচন। ইহাতে হয় 

অসামের দারা নহে পাইবার সেই মঙ্গলময়। 

সষ এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপ।স্তে২ভ্যাশে হ দেন 
সাধবে৷ ধর্না আ। চ গচ্ছেঘুরুপ চ নমেনুঃ ॥ ৪ 

এই কথ। জেনে যেই জ্ঞানীজন সাম উপাসন! করে 

জানিয়। সামের যত সাধু গুন পরম তকতি ভরে 
সকল ধর্ম আসিয়া ত্বরিত 

তাহার কাছেতে হয় উপনীত 

সকল ধর্ম ভি সেই জ্ঞানী ভোগা রূপেতে পায় 

কাহার পরেতে লে সে তাচাবে জ্বানীকন বারে চায়। 



উপনিষদ অর্থ 

দ্বিতীয়াধ্যায় ঃ দ্বিতীয় খণ্ড 
লোকেবু পঞ্চবিধং সমো পসীত পৃথিবী হিদ্কারঃ। ভগ্মি প্রস্তাবোহস্ত 
রিক্ষমুদগীথ আদ্রিত্যঃ প্রতিহারো ভোৌর্মিধনমিত্যুধেব বু ১ 

জ্ঞানীজন সবে এই ভাবে জেন সাম উপাসন। করে 

পৃথিবী দৃষ্টি হিংকার আর অগ্নি দৃষ্টি প্রস্তাবরে 

গগন দৃষ্টি উদগীথে হয় 

নূর্ধ্য দৃষ্টি প্রতিহারে রয় 
হ্যালোক দৃষ্টি নিধন তরেতে উপাসন। জেনো তয় 
ইহাই উর্ধস্থ লোক দৃষ্টিকে উপাসন! জেনো কয় । 

অথাবৃত্তেষু ভোহিস্কার আদিত্যঃ প্রস্তাবোহস্তরিক্ষমুদরগীখোইগ্রিঃ 
প্রতিহ্থারঃ পৃথিবী নিধনম্ ॥ ২ 

সকল সামের পঞ্চ সামের উপাসন। যেই তয় 

হালোক দৃষ্টি হিংকার রূপে জানিও সতত রয় 

সূর্য্য দৃষ্টি প্রস্তাব রূপে 
গগন দৃষ্টি উদগীগে চুপে 

অগ্নি দৃষ্টি প্রতিহাব মাঝে আপনি আপনাময় 
পৃথিবী দৃষ্টি নিধন রূপেতে পুজা করে স্মৃধীচয়। 

কল্পত্তে হাট্মৈ লৌক। উ্বম্চাব্প্তাম্চ য এতদেবং বিভব ক্লোকেষু 
পঞ্চবিধং সামোপান্তে ॥ ৩ 

পঞ্চ রূসেতে সামের মাঝেতে সাধু গুণ যেই জানে 
লোক দৃষ্টিতে তারি উপাসন| করে যেই মনে-প্রাণে 

উদ্ধ ও অধোমুখে সেইজন 
সব লোক তিনি ভোগে রত রণ 

কল্প অস্তে ভোগ্য রপেতে সেইজন জাত হন 

পঞ্চ রূপেতে সাম উপাসন। করে বেই সাধুজন। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ৯১ 

দ্বিতীর়াধ্যায় ঃ ভূতীয় থণ্ড 

বৃষ্টো৷ পঞ্চবিধং সামোপানীত পুরোবাতো। ছিংকারে। মেঘে। জায়তে 
স প্রস্তাবে। বর্ধতি স উদ গীখে। বিদ্কোততে সুতনয়তি স প্রতিহ্থারঃ॥ ১ 

বৃষ্টি দৃষ্টি অনুসার করি সাম উপাসন। করো৷ 
পৃবদ্দিক হতে বহে সেই বায়ু জেনে তারে হিংকারও 

মেঘ সঞ্চারে প্রস্তাব হয় 
উদ্গীথ গাথা বধণময় 

বিহ্যাত মাঝে মেঘগর্জনে প্রতিহার তবে সাজে 

বৃষ্টির শেষ নিধন রূপেতে সকল লোকেতে রাজে। 

উদ্নগৃন্ধাতি তন্সিধনং বর্ধতি হাদ্ৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং বিশ্বান্ 
বৃষ্টো পঞ্চবিধং সামেপান্তে ॥ ২ 

সামকে জানিয়া সাধুগ্ণ জাত যেই জন পূজা? করে 
বৃষ্টি চাহিয়া পঞ্চ সামের উপাসন। যেই করে 

তাহার কামন। হইয়! বৃদ্টি 
করে যে তাহার মনের তৃষ্টি 

অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি যে হয় তাহার পৃজার ফলে 
যাহা চাহিবার চাহ তার কাছে যেজন হাদয় দলে। 



৯২ উপনিষদ অর] 

দ্বিতীয়াধ্যায় ঃ চতুর্থ খণ্ড 

সর্বান্থপধু পঞ্চবিধং সামোপানীত মেঘে।  অংপ্লবতে স হিস্কারে। 
যদব্বতি স প্রস্তাবে ব।ঃ প্রাচ্য; শ্যন্দস্তে স উদগীথো ঘাঃ প্রতীচ্য 
স প্রতিহারঃ। সমুগ্রে। নিধনম্ ॥ ১ 

সকল প্রকার জল দৃষ্টিতে সাম উপাসন। করে। 

পঞ্চ প্রকারে তাহারি প্রকাশ মনের মাঝেতে স্মরে। 

মেঘ ঘন হয়ে বর্ষণ হয় 

তখন জেনে! তা হিঙ্কার ময় 

প্রস্তাবরূপে বৃষ্টি বরষে যে নদী পৃবে বয় 
উদগীথ তাহ। প্রতিহাব যাহ। পশ্চিম দিকে বয় ।+ 

ন হা, প্রৈত্যপ, সুমাম্ ভবতি ব এতদেবং বিদ্বান সর্বাম্মপ সু 
পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ 

পঞ্চবিধ এ সামকে সেজন সাধুগুণ বলি জ্ঞানে 

বিশিষ্ট রূপে জলনৃষ্টিতে বুঝে যে তাহার মানে । 
অল মাঝে তার মৃত্যু না! হয় 

জলশালী সেই হয় নিশ্চয় 
জলের মধ্ো পঞ্চসামের করে যেই উপাসন' 
জল হতে তার ছুখ নাহি হয় শুদ্ধ সত্ব মন] । 



ছাঁন্দোগায উপনিষদ ' ৯৪ 

দ্বিতীয়াধ্যায় 2 পঞ্চম খণ্ড 

খাতুযু পঞ্চবিধং সামোপালীত বসন্তে হিক্কারে। গ্রীষ্ম প্রস্তাবে 
বর্ধা উদ গীথঃ শরণ প্রতিহারো হেমন্তে। নিধনম্ ॥ ১ 

পঞ্চভাবেতে খতু দৃষ্টিতে সাম উপ্ণাসন। করে৷ 
বসন্তে হিংকার গ্রীষ্মে প্রস্তাব এই বলি তারে স্মরে। 

বধ কালেতে উদগীথ জেনে 

শরৎ কালেরে প্রতিহার মেনে 

হেমস্তকালে নিধন বলিয়। শাস্ত্রে বিদিত হন 

শীত হেমস্তে এক তু বলি জানে যত জ্ঞানীজন। 

কল্সত্তে হাম্ম। খতব খতুমান্ ভবতি ঘ এতদেবং বিদ্বান্ খতুযু 
পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২ 

পাচরূপ সামে খতু দৃষ্টিতে পৃজে যেই জ্ঞানীজন 
সকল খতুই তাহার কাছেতে চির অন্থুগত হন 

যে খ্তুতে হয় যাহার প্রকাশ 

পায় সেই জন মিটাইয়া আশ 

সকল সময় ইচ্ছা মতন ভোগ নখ সেই করে 

পঞ্চসামেরে খতু দৃষ্টিতে যেই দ্দন পুজ। করে। 



৯৪ উপনিষা অর্থ 

দ্বিতীর়াধ্যায় ঃ ষষ্ঠ থণ্ড 

পশুধু পঞ্চবিধ সাঁমোপাসীতাজ। হিঘারো হবয়ঃ 
প্রস্তাবে। গাব উদগীথোহম্থঃ প্রতিহারঃ পুরুষে নিধনম্। ১ 

পশুযৃষ্টিতে পঞ্চসামের উপাসন। এবে করো! 
ছাগ হিংকারে মেষে প্রস্তাব এই বলি তারে ম্মরো 

গোত্র উদগীথ মনে জেনে রাখো 

অশ্বেতে প্রতিহার বলে দেখে 

পুরুষে নিধন শেষ আশ্রয় জেনে। মনে নিশ্চয় 

পশ্ুদৃষ্টিতে পঞ্চসামের এই উপাসন৷ হয়। 

ভবস্তি হান্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুধু 

পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥২ 

পঞ্চসামেরে সাধুগচণ জেনে পৃজ। যেই জন করে 
পঞ্চ দিতে হেরিয়া তাহায় যেই জন মনে স্মরে 

পশুগণ হয় ভোগ্য তাহার 

সব পশুগণ বশ হয় তার 
পশুড অধিকারী হইয়া সেজন পুনঃ পশুদাত। হয় 
সত্য কথা এ শান্ত্রেতে আছে মনে ক্ষেন নিশ্চয়। 



ছান্দোগা উপনিষদ | ৯ 

দ্বিতীয়াধ্যায় £ সপ্তম থণ্ড 

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পর্োবরীয়ঃ মামোপাসীত প্রাণে হিক্কারো 

বাক্ প্রস্তাবন্চক্ষুরুদগীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারে। মনে। নিধনং 
পরোবরীয়াংদ্গি বা এতানি ॥ ১ 

উত্তরোত্তর উত্তম গুণে ইন্দ্রিয় দৃষ্টিতে 
পঞ্চ সামেরে পৃজিও হে তুমি শাপ্ত শুদ্ধচিতে 

আণে হিষ্কার বাক প্রস্তাব 

চোখে উদগীথ কানে প্রতিহার 

মনেতে নিধন এর। পর পর জেনে গুণবান হয় 

সব ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ যে মন সঁপি হও তন্ময়। 

পরোবরীয়ে হান্ত ভবতি পরো বয়ীমসো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং 

বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয় সামোপাস্ত ইতি তু পঞ্চবিধন্য ॥ 

পঞ্চ সাঁমেরে সাধুগুণ যুত যেই জন মনে করে 

উত্তরোত্তর উত্তম গুণে ইন্দ্রিয় পৃষ্টি পৃজ। করে 
ক্রমে উন্নত জীবন লভিয়। 
ক্রমে সবলোক জয় থে করিয়। 

সখী হন তিনি । ইন্দ্রিয় দৃষ্টিতে উপাসনা সেই করে। 
( পাচ প্রকারের সাম উপাসন1 এখানেই শেষ করে) 



৯৬ উপনিষদ অর্থ 

দ্বিতীয়াধ্যায় 2 অঞম খণ্ড 

অঞ সগুব্ধন্ত বাচি সগবিধং দামোপাসীত ষগ কিঞ্চ বাছো 

ভনিতি ল হিচ্কারে। ঘ ০৩ অ প্রস্তাবে! ঘদেতি স আদ্িঃ ॥ ১ 

যদুদিতি স উদগ্গীথো ষ প্রভীতি সূ প্রতিহারো। যদুপেতি 
উপদ্বেবে যল্্রীতি তন্সিধনম ॥২ 

বাক দৃষ্টিতে সাত প্রকারেতে সাম উপাঁসন। করো 

হুম শব্েেতে হিচ্কারে জেনে প্রয়ে প্রস্তাবে ম্মরো 

আ এ ওঞ্কার উৎ উদগীথ 

উপ এ উপদ্রব জ্েনে। নিশ্চিত 

নিয়েতভে নিধন এই ভাবে সাত ব।ক্যে দৃষ্টি হয় 
বাকোর মাঝে হুম 'শব্দেতে হিষ্কার জেনে রয়। 

ছুঞ্জেহট্মৈ বাগ.দোহং যে। বাচে। দোহোহগবানয়াদে। ভবতি হ 
এতদেবং বিদ্বান বাচি সগুবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩ 

সামকে যেজন সাধুখ্খণে জেনে বাক দৃষ্টিতে স্মরে 
সাত প্রকারেতে সামেরে জানিয়। উপাসন। যেই করে 

বাকরূপ ফল দে?হন করিয়া 

প্রভৃত অন্নশালী যে হইয়। 
প্রচুর অন্নভোজী হয়ে তিনি আনন্দ ভরে রন 
বাক দৃষ্টিতে সাত প্রকারেতে সামে পুজে যেই জন । 



দ্বিতীয়াধ্যায় নবম খণ্ড 

অথ খন্বণুমাদিত্যং সগুবধং সামোপাসাত সর্বদ। সমস্তেন সাম মাং 
প্রতি মাং প্রতীতি সর্বেণ সমস্তেন সাম ॥১ 

সমস্ত সামে সুর্দেবেরে এবে উপাসন। করে। 

অবয়ব ক্রমে সপ্তবিধতে তাহারে আরোপ করো 

স্র্ধ যেহেতু সদাই সমান 
ক্ষয়বৃদ্ধিতে চিব অস্ান 

সকলের প্রতি সমান হইয়। রয়েছে বর্তমান 

সমবুদ্ধিতে সমভাব ধার ঘে চির জ্যোতিক্মান । 

তন্মিজ্িমানি সর্বাণি ভূতান্যন্বা রস্তানীতি বিদ্া তন্য তু পুরোদয়াও 
স হিক্কার স্তদন্ত পশবোহন্থায়ন্তাস্তম্ম।ত্তে হিং কুর্বস্তি হিক্ষারভাজিনো 
হ্যেতন্য সান্গঃ ॥২ 

সেই আদিত্যে অন্থুগত হয়ে এই চরাচর রয় 

সূর্য উদয়ে হিষ্কার রূপ শাস্ত্রে একথা কষ 

পশুগণ জেনে। তার অনুগত 
স্থর্যের মাঝে সাম যেইমত 

সূর্যের মাঝে সামরূপ ধরি যেই হিঙ্কার রয় 
তাহারই ভঙক্কন করে জ্ঞানীগণ যেজন সর্ময়। 



৯৮ উপনিষদ অর্থ্য 

অথ বৎ প্রথমোদিতে স প্ররস্তাবস্তদন্ত মনুষ্যা অন্থায়ন্তাস্তম্মাত্তে 
প্রস্তুতিকা মাঃ প্রশংসা কানা; প্রস্তাব ভাজিনে। হোতন্য সান্ঃ॥৩ 

প্রথম সূর্য উাদত হইলে প্রস্তাব রূপ হয় 

মানব মনেতে সুষের এই সাম রূপ জেন রয় 

আদিত্যবূপে সামের ভজন 

স্র্ষে স্মরিয়া করে সুধীজন 

পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষতে প্রশংস। আশ করে 

সূর্যের মাঝে সামেরে স্মরিয়া যেইজন পূজা করে। 

অথ যড সঙ্গববেলায়াং সআদিস্তদস্ত বয়াত্স্বায়ত্তানি তম্মাস্তান্তান্ত- 

রিক্ষেহনারখধণান্যাদায়াআাণং পরিপতন্ত্যাদিন্ডাভীনি হোতন্য সান্সঃ॥8 

ইহার পরেতে ব্র্যরশ্ঝি দিকে দিকে যথ। রয় 

তাহারই মাঝেতে আদিরূপ জেন মনেতে স্ুনিশ্চয় 

পাখীরা সকলে হয়ে অনুগত 

তাহারি মহিমা গায় অবিরত 

তাহারে আকডি উড়ে আকাঁশেতে অবলম্বন করি 

গরুর! তাহার বম সাথেতে চলে বিচরণ কবি । 

অথ যু সম্প্রতি মধ্যচ্দিনে দ উদ গীথত্তদন্য এব অস্থায্তাস্তম্মান্তে 
সম্তমাঃ প্রাজাপত্যা নামুদগীথভাজিলে হো তন্য সান্সঃ ॥৫ 

মধ্যাহে্তে স্থর্য যে রূপে উদগীথ তাহ জেন 

সুর্যের মাঝে সামরূপে দেব অনুগত মনে মেন 

উদগীথ গাথা গাহি দেবগণ 

সর্ষের মাঝে সামের ভজন 

করিয়। ভাহার। প্রজাপতি সত বরণীয় জন হন 

মধ্যাক্ষের নুর্ধ সমান প্রদীপ্ত রূপে রন। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ৯৪৯ 

অথ বদৃধবং মধ্যদ্দিনাৎ প্রা্গপরা ভরা স প্রতিহারস্তদন্ত 
দার্ভাঅন্থায়ন্তাস্তন্মান্তে প্রতিহত! নাবপন্তস্তে প্রতিহারভাজনে। 

স্োতন্য সাল্গঃ ॥৬ 

দুপুর সন্ধ্যা পর হলে রবি যায় যে অস্তাচলে 

গর্ভেতে শিশু তারি পুজা করি রহে গর্ভের কোলে 
প্রতিহার জানি যে করে ভজন 

কখন তাহার না হয় পতন 

নিয়ে তাহার গতি নাহি হর উদ্ধমুখে সে রয় 

প্রতিহার রূপে অস্তকালীন বূর্ষের পুজ। হয়। 

অথ বদুধ্ধ মপরা হ্থাৎ প্রাগস্তমমাগ স উপব্রবস্তদস্তারণ্য। 
অন্থায়ন্াস্তম্মান্তে পুরুষং চৃষ্ট। কক্ষং শ্বত্রমিত্যুপদ্রবস্তুপদ্রব ভাজিনে। 
স্বোতস্য সাঙ্গ: 8৭ 

সন্ধ্যার পর স্র্য যখন অস্তাচলেতে যায় 

তাহার সেরূপ উপদ্রবের মধ্যে কথিত হয় 

অরণাবাসী যত পশ্রজন 

অস্তকালের করে যে ভঙ্জন 

অরণ্য গুহ! তাই তাহাদের নির্ভয় মনে হয় 

তাইত তাহারা লোকালয় ছেড়ে সে পথে ধাবিত হয়। 

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তক্মিধনং পি হরো হস্থা সা স্তম্মীতান্নিদধতি- 
নিধনভাজিনে। হোতস্য দাল্গ এবং খন্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥৮ 

সুর্য অস্ত হইলে জানিও নিধন রূপেতে রয় 

পিতৃগণের এই সামরূপে অনুগত জেন রয় 
শ্রাদ্ধকালেতে কুশের উপর 
তাদের পৃজিয়া দেয় সবে জল 

এই সাতরূপে শের পৃজ। সামে বন্দিয়! হয় 
যে ইহারে পৃজে নূর্য প্রাপ্তি হয় তার নিশ্চয় । 
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অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সগুবিধং সামোপাসীচ হি্কার ইতি 
এক্ষরং প্রস্তাব ইতি গ্যক্ষরং তু সমম্ ॥১ 

ইহার পরেতে সাত অবয়বে সাম উপাসনা করে! 
অতি মৃত্যুরে অতিক্রমিয়া সমান আখরে স্মারো 

তিন 'মক্ষরে হিঙ্কার হয় 

প্রস্তাব ও তিন অক্ষর ময় 

দৌহারে সমান জানি যেই জন আত্ম জ্ঞানেবে পায় 

খৃতু( ছুয়ার পার হয়ে সেই মৃত্যুবে করে জয়। 

আদিরিতি ছ্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত ইহৈকং তগ 
সমম্ ॥২ 

আদি এই নাঁম ছুইটি আখরে প্রতিহারে চার রয় 

প্রতিহার হতে একটি আখর আদিতে যুক্ত হয় 
তাহলে হইবে ছুইই সমান 

'এই কথা বুঝে যই মতিমান 
আদি প্রতিহারে তাহার চোখেতে তুল্য একই হয় 

প্রতিহার হতে এবটি আখর আদিতে যুক্ত রয়। 

উদগীথ ইতি গ্যক্ষরমূপদ্রব হতি চতুরক্ষরং ত্রিভিত্স্িতিঃ সমং 
ভবত্যক্ষরমতিশিষ্ঞতে এটক্ষরং তগ সমম্ ॥৩ 

উদ্গীথ নামে তিনটি আখর উপদ্রবেতে চার 

তিন তিন করি সমান রহিলে বাকি এক রহে তা 

তবু মনে জেনে। দোহে তিন বলি 

সমান বলিয়। ধর এরে চলি 

উদ্গীথ নামে তিনটি আখর উপদ্রবেতে চার 
তিন তিন করি সমান করিলে বাকি রহিল ন। আর। 



ছান্দোগা উপনিষদ ১৩১ 

নিধনমিতি গ্যক্ষরং ত সমমেব ভবতি তানি হু ব। এতানি 
দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ॥৪ 

নিধন নামেতে তিন'ট আখব সমান বলিয়া জেন 

সাত অবয়বে সামেব উক্ত বাঁইশটি নলে মেন 

মিলেব তরেতে চবিবশ বলি 

ঠিক জানি তারে দ্বাবিংশ বলি 

সমতাব লাগি এই সংখায় কমবেশী যাহা হয় 

বুঝায়ে বলিতে কত কথ। লাগে জান তাহ। নিশ্চয়। 

একবিংশত্যাদিত্য মাপ্পোত্যেকবিংশো! ব। ইতোহসাবাদিতো। 
দ্বাবিংণেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি তক্সাকং তদ্বিশোকম্ ॥” 

সামকে জানিয়। সাধুগ্চণযূত যেই জন পুজা কণে 

তুল্যাক্ষরে বিশিষ্ট রূপে সপ্ত! বয়বে স্মরে 

ণকুশটি রূপে সংখা! সহায় 

মৃত্যু রূপে সে আদিত্য পায় 

এট লোক হতে গণন। করিতে স্ূর্ধ একুণ হন 

বাইশ অক্ষরে যেই করে পূজা] তার রে তিনি র'ন 

আ্রোতি হাদিত্যপ্য জয়ং পরো হস্যাদিত্যজয়। জ্জয়ো'ভবতি ষ এত দেবং 

বিঘবানাতুসম্মিতমতিত্ৃত্যু সগুবিধং সামোপাস্তে মামোপান্তে ॥৬ 

স্র্য লোকের পরে যেই লোক শুধু তাহ। সুখময় 

কোন দ্ুখ সেথা 'প্রবেশিতে নারে শোঁকাতীত সেই হয় 

এইরূপে করি আদিত্য জয় 

দুরলভ সেই লোকে সেই রয় 

সুধী বিদ্বান জ্ঞানী গুণীগণ তাহাই প্রাপ্ত হন 

বাইশ আখরে তাহারে পুজিয়। সেবা! করে যেই জন। 
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মনে! হিক্কারে। বাক প্রস্তা বশ্চক্ষুরুদ গীথ: শ্রোত্রং প্রতিহা'রঃ 
প্রাণো গিধনমেতদ, গায় প্রাণেষু প্রোতম্ ॥১ 

মন চিংকার বাক প্রস্তাব নয়নেতে উদগীথ 

কানে প্রতিহাব প্রাণেতে নিধন জানি মনেতে স্থির 

ইন্দ্রিয় মাঝে মনই প্রথম 

তাই হিংকার হইল প্রথম 
ম॥। ইচ্ছায় বাকেতে প্রকাশ প্রস্তাব রূপে রয় 

কান প্রতিহার বিষয় হইতে প্রতিহত যে হয় । 

সুযুপ্তি কালে সব ইক্ড্ির প্রাণেতে বিলীন হয় 

গায়ত্রীকেতে প্রাণবঞ্ছে পূজা কোর তুমি নিশ্চয় 
প্রাণের মাঝেতে প্রতিষ্ঠা তাঁব 
নাই জেন মনে গায়ত্রী সার 

প্রাণরূপে তাই গায়ত্রী পুজা স্তব আদি করা হয় 

শ্রেষ্ঠ বলয় প্রাণেব মাঁঝেতে গায়ত্রী নিশ্চয় । 

সষ এবমেতদ, গায়ত্রং প্রাণেকু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি সর্বনাুরেতি 
জ্যোগ.জীবতি মসথান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান কার্য নহামনাঃ 
স্যা তদব্রতম্ ॥২ 

পরাণ মাঝারে তিষ্টিত সেই গায়ত্র সামে মানি 

গুজে যেই জন ইন্দ্রিয় তার বিকল ন৷ হয় জানি 
শতায়ু লভিয়া জীবন উজল 
সন্তান ও পশু লভিয়া সকল 

কীন্তিতে তিনি মহান হইয়া এই ধরাতলে রন 

এই উপাসন। করিবেন যিনি উদার যেন গে। হন । 
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অভিমন্থতি স হিক্কীরো। ধুমে। জায়তে স প্রস্তাবে! জ্ালতি স 
উদগীথে হঙ্গার। ভবস্তি স প্রঠিহার এপশাম্যতি তক্সিদনং সংশাম্যতি 
তন্নিধনমেতদ, বুথন্তরমগ্রৌ প্রোতম্ ॥১ 

অগ্নি জ্বালিতে কাঠ ঘর্ধণে হিঙ্কার তারে কয় 
ধূম্যোৎপত্তি প্রস্তাব জেনে। উদগীথ প্রজ্বলন হয় 

অঙ্গার যেন প্রতিহাঁর মাঝে 

অগ্মি ক্ষীণেতে নিধনের সে 

নিবাপিত নিধন বলিয়া শান্থেতে জেন খ।াঁত 

রথস্তর নামে সাম অগ্নিতে তাহাই প্রতিষ্ঠিত । 

সম এভমেতদ রথন্তর সগ্পৌ প্রোতং বেদ ত্রজ্মব$স্যক্স।দে। ভবতি 
সর্বমায়ুরেতি জ্যেগ্রজীবতি মহাণ প্রজয়। পষ্যভির্ব্যবতি মহ! ণ 
কা্য। ন প্রত্যঙওগ্নিমাচামেন্সনিঠীবেৎ তদ ব্রভম্ ॥২ 

রথস্তর এ সামেরে জানিয়া আগুণে প্রতিগি 

ব্রহ্মতেজেতে তেজ্ন্মী হয়ে দীপাগ্সি তে সে স্থিত 

লভি পুর্ণাবু সম্ভীনগণ 

পশুলভি তিনি মহীয়ান হন 

কীন্তি তাহার মহান হয় সে শুধু তার ব্রত এই 
অগ্নির অভিমুখে আচমন থুতু সে ফেলেনা ভাই । 
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উপমজ্জ্য়তে স হিক্কারে। জ্ঞপয়তে স প্রস্ত।বঃ স্ত্িয়। সঙশেতে স 
উদ্দগ্ীথঃ প্রতি স্্ীং সহ খেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তক্সিধলনং 

পারং গরচ্ছতি তন্সিধন মেতদ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম ॥১ 

প্ররুষ সঙ্গেত হিস্কার বন স্ত্রীকে খুসী প্রস্তাব 
শয়ন রূপেতে উদগীথ জেনে দৌহে রত প্রতিহাঁব 

কালক্ষেপনেরে কহে যে নিধন 

সমাপ্সিবেও জানিও নিধন 

বামদেব্যর সাম গিথুনেতে যুগলে প্রতিষ্ঠিত 
বায় ও জলের মিলে বামদেণা আছে এইরূপ শ্রুত। 

সয এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনী ভখতি 
মিথুনাদ্সিথুনাৎ প্রজায়তে সবমায়ুরেতি জ্যোগ.জীবতি মহ্থান্ 
প্র্জয়। পশুভির্ভবাতি মহা কীত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেও তদ্ব্রতম 

বামদেব্যর জ্ঞীতবা যেই এইভাবে মনে জানে 

অমোঘ বীর্যা হন স্ইজন বিরহ কভুন। জানে 

উজল জীবন পুর্ণায়ু ময় 

সস্তান আর পশুলাভ হয় 

মহৎ কীত্তি শুধু এইজন জানে এই ব্রতসার 
শয্য। আগতা স্ত্রীকে ত্যাগ কভু করিবে না জেনে। আর 
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সভ্যম্ হিক্কার উদ্দিতঃ প্রস্তাবে মধ্যন্দিদন উদগীথোহইপরাহ্থঃ 
প্রতিহারোহস্তং যজ্িধনমেতদ বৃহদাদিত্যে প্রোতম্ ॥ ১ 

উদীয়মান সে স্ূর্যেরে মনে হিংকাব বলি জেন 
উদ্দিত স্ুর্ধে প্রস্তাব বলি অস্তরে তুমি মেন 

মধ্যাহেতে উদগীথ ময় 

অপরাহেতে প্রতিহাব হয় 

অস্তগামী সে স্ষে নিধন বৃহৎ নামেতে স্থিত 

বৃহৎ নামেতে সাম আদিত্যে রয় যে প্রতিষ্ঠিত । 

স ষ এবমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতং বদ তেজস্থ্যস্লাদে। ভবাতি 
সব মাম্ুরেতি জ্যোগ জীবতি মহান্ প্র্য়। পশুভির্ভবতি মহান 
কীত্যা তপস্তং ন নিন্দে তদ্ব্রতম্ ॥২ 

আদিত্য মাঝে বৃহৎ সামেরে জানিয়া প্রতিচ্গিত 

পূজে যেই জ্রন, তেজ ও দীপ্তি পুর্ণ আয়ুতেস্থিত 

সম্তান পশু লভিয়। সেজন 

কীত্তির মাঝে মহৎ যে হন 

চির তাপত্রাত। সুর্যের কভু নিন্দা! করে না সেই 

চির উজ্জল জীবন তাহার তার ব্রত জেনো এই | 



দ্বিতীয়াধ্যায় $ পঞ্চদশ খণ্ড 

অভ্র।ণি সংপ্লবন্তে স হিক্কারে!। মেঘে জায়তে স্ প্রস্তাবে বর্ধতি 

সউদগীথে। বিষ্তোততে স্তনয়তি দ প্রতিহার উদগৃক্াতি তক্পিঘন 
মেতদ বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতম ॥ ১ 

হিংকার রূপে আকাশ বিহারী অভ্র সমূহ রয় 
জলবর্াঁসে সঞ্জাত মেঘ জেন প্রস্তাব ময় 

বিহ্যৎ আর মেঘ গর্জনে 

প্রতিহার রূপে জানে জেন মনে 

বারিপাত মাঝে বিরতি তাহার নিধন রূপেতে রয় 

বৈরূপ নাম সাম মেঘ মাঝে তিষ্ঠিতা নশ্চয় । 

সব এবমেতদ্ বৈরূপং পর্জন্চে প্রেতং বেদ বিন্পাং্চ সুরূপাণ্চ 
পশুনবরুদ্ধে সবমায়ুরেতি জ্যোগ.জীবতি মহান প্রজয়া পশুভির্ভঠবতি 

মহান কীত্ত্যা বর্ষস্তং ন নিন্দে তদব্রতম ॥২ 

গজন্যের মাঝে তিষ্ঠিত বৈরূপ সামে জেনে 

লভে বিচিত্র রূপ ও স্ুূপ পশুদল সেই জনে 
উজ্জল জীবন পুর্ণত। ময় 

সম্ভান পশু লাভ তার হয় 

কীত্তির মাঝে হইয়। মহৎ এই ব্রতধারী জন 

বর্ষণ কারী পর্জন্তেরে মন্দ কভু না কন্। 



দ্বিতীয়াধ্যায় 2 ষোড়শ খণ্ড 

বসন্তে হিক্কাবো গ্রীষ্ষঃ প্রস্তাবে। বর্ষ। উদগীথঃ শরছু প্রতিস্থারে। 
হেমস্তে। নিধনমেতদ্বৈরাজন্বৃতুযু প্রোতম ॥ ১ 

বসন্ত মাঝে হিঙ্কার আর শ্রীক্মেতে প্রস্তাব 

বরষার মাঝে উদগীথ রাজে শরতেতে প্রতিহার 

হেমস্ত মাঝে রহে সে নিধন 

্রানে এই কথ। বত সুধী জ্রন 

বৈরাজ নামে সাম খতু মাঝে এইরূপে এর! রয় 
খতুব মাঝেতে সাম উপাসন। এইভাবে জেনে! হয়। 

সষ এবমেতদ্ বৈরাজস্ৃতুষু প্রোতং বেদৰিরাঁজতি গুজয়া পশুতিঃ 
্রন্মবর্ষলেন সর্ববমায়ুরেতি জ্যোগজীবতি মহান্ প্রঞ্জয়। পশুভি- 
ভবতি মহান্ কীত্্য। ধতুন্ ন নিচ্দে তদ্ব্রেতম্ || ১ 

বৈরাক্ষ নামে সাম খতু মাঝে প্রতিষিত এজনে 

জানে যেই জন প্রজা পশু লি উজ্জ্বল বেদ জ্গ্বানে 

পূর্ণীয়ু লভি উদ্জলিত হন 
লভি প্রজা আর যত পশুগণ 

কীত্তির মাঝে মহান হইবে তবু এই ব্রত তার 
বর্ণকারি মেঘের নিন্দা করে না কখন আর । 



হ্িতীয়াধ্যায় 2 সপ্তদশ খণ্ড 

পৃথিবী হিক্কারো!হস্তরিক্ষং প্রস্তাবে। দেযারুদ লীথে। দিশঃ প্রতিষ্থীরঃ 
সমুদ্রে। নিধনমেতাঃ শবকর্ষে। লোকেধু প্রোতাঃ ॥ ১ 

প্রথবীর মাঝে হিস্কার আর গগনেতে প্রস্তাব 

ছালোক মাঝেতে উদগীথ আর দিকে দিকে গ্রাতিহার 

হেমন্ত মাঝে নিধন যে হয় 

শঙ্করী নামে সাম লোকে রম 

বৈবাঙ্ম নামে সাম লোক মাঝে এইভাবে এরা রয় 

শাস্ত্রের কথ! নহে কত ভূল ক্ষেন মনে নিশ্চয় । 

সব এবমেতাঃ শবর্ষে। 'লোকেমু ত্রোতা বেদ লোকীভবতি 
সর্বমাযুরেতি জ্যোগজীবতি মহান্ প্রজয়। পশুভির্ভবতি মহান্ 
কার্য । লোকাম্স নিন্দেহ তর ব্রতম্।| ২ 

বৈরাজ নামে সাম ধু মাঝে বিরাজিত যেই জন 

তাহারে জ্রানিয়। প্রজ। পশু আব বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হন 

উক্রল জীবন দী'ত' ময় 

শুধু জেন মনে বত তার হয় 

কীত্তিব মাঝে হইয়া মহৎ? খতুরে কখন সে ত 
করেন। নিন্দ। তাহার জীবনে এই হয় তার ব্রত। 



দ্বিভীয়াধ্যায় 2 অগ্ুদশ খণ্ড 

অজ । হিস্কা রোহধ্বয় গ্রস্তবে। গাব উদগীথোহশ্ব1ঃ গ্রতিহ্থারঃ 
পুরুষে! নিধননেতা রেবত্যঃ পশুষু ০প্রাভাঃ ॥ ১ 

অজ হিষ্কার মেষ প্রস্তাব গো! সকল উদগীত 

অশ্ব সকল প্রতিকার জেনে নামে রহে জেন স্থিত 

পুরুষ নিধন কপে সেথ। বয় 

রেবতী নামক সাম বূপে রয় 

সব পশু মাঝে এই রূপে জেন রেবতী সামেতে রয় 

পশুগণ মাঝে রেবতী সামের এই বন্দনা হয় । 

সি ঘ এবমেত। রেবত্যঃ পশুশ্ু প্রোতা বেদ পশুমান ভবতি 
সবমাম্কুরেভি জ্যোগজীবতি প্রজয়। পশুভির্ভবতি মহ্থান্ 
কীন্ত্যা পশুগ্ নিন্দেত তদব্রেতম্ ॥২ 

রেবতী নামক পশু সমুহেতে যে সাম প্রতিষ্ঠিত 
জানে সেই জন পশুধন লভ্ভি হয় সেইজন স্থিত 

দ্ধ জীবন পুর্ণ তাময় 
গ্রজ। পশু লি মহৎ সে হয় 

কীন্তির মাঝে হইয়া মহান এই ব্রত হয় তার 

পশুগণে কভূ করে ন। নিন্দ। মনে জানে এই সার 



দ্বিতীয়াধ্যার $ উনবিংশ খণ্ড 

লোম হিক্কারস্তক্ প্রস্তাবে মাংসমুদগীথোইস্ফি প্রতিহারে। মজ্জা 
নিধনমেতদূ বজ্ঞাবজ্জীয়মজেধু (প্রাতম ॥ ১ 

লোমে হিস্কার ত্বকে প্রস্তাব মাংসেতে উদগীথ 

হাঁড়ে প্রতিহার মজ্জার মাঝে নিধন যে তিচিত 

যজ্ঞাযজ্কীয় লয়ে এই নাম 

দেহাবয়বেতে রহে জেন সাম 

উপরেতে চোম প্রথম তাহার দ্বিতীয়েতে ত্বক রয় 

মাংস শ্রেষ্ঠ মৃতদেহ মাঝে প্রতিহার তাই রয়। 

পঘ এবমেতদ্ যজ্ঞাযজ্ভীয়মলেধু €প্রাতং বেদাজী ভবতি নান 
বিকুছ তি সর্বমাধুরেতি ত্যাগ. জীবতি মহান্ গ্রজয়। পশুভির্ভবতি 
মহানকীত্য। সংবুসরং মজ জ্ঞে। নাস্ত্ীয়া তদ্ব্রতং মজজ্ঞো 
নাস্ীয়াদিতিব! ॥ ২ 

দেহ অবয়বে প্রতিষ্ঠিত এ সামকে যেজন জানে 
পূর্ণাবয়ব হন সেইজন বিকৃতি নাহি আনে 

পূর্ণায়ুলভি জীবন উজল 
সম্ভান পশু লভি সে সকল 

শুধু ব্রত তার এক বৎসর মাংস সে কভু না খায় 
আজীবন কভু ন। খেয়ে মাংস ত্রত পালে নিশ্চয় । 



দ্বিতীয়াধ্যায় ? বিংশ খণ্ড 

অগ্রিহিষ্কারে বাণ; প্রস্তাব আদিত্য উদ্শীথে। নক্ষত্রাণি গুতিছার 
শ্চত্রম। নিধনমেতদ্রোজন্ ফেবতান্ু প্রোভম্ ॥ ১ 

অগ্মি হিঙ্কার বায়ু প্রস্তাব আদিত্য উদগীথ 
তারার মাঝেতে প্রতিহার রয় ঠাদেতে নিধনস্থিত 

রাজন নামক এই সাম মাঝে 

সব দেবতার। জাঁনিও বিরাঙ্জে 

রাজন শব্দে দীপ্ি মানের অর্থ জানিও হয় 

অগ্রণী এই দেবগণে তুমি জানিও সুনিশ্চয়। 

সদ ঘ এবমেতদ্রীজনং দেবতাস্ত্র প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানাং 
সলোকভাং সাষ্টি তাং সাযুজ্যং গচ্ছতি সর্বমাস্তুরেতি জ্যোগ'জীবতি 
মহ্থান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহানকীর্ড]। ব্রাক্মণাক্স নিচ্দে তছ্ 
ব্রতম্॥ ২ 

দেবতাগণের মাঝে বিরাজিত রাজেন সামেরে জেনে 

ক্ষিনি দেব মাঝে সালোক্য লভি সামুক্ষ্য লভি মেনে 

উজল জীবন পৃণত? ময় 
সম্তান আর পশু লাভ হয় 

তার এই ব্রত ব্রাহ্মণ গণে নিন্দ। কভু না করে 

দেবতা গণের মাঝে বিরাজিত রাজেন সামেরে স্মরে। 



দ্বিতীয়াধ্ায় একবিংশ খণ্ড 

এযী বিষ্তা হিঙ্কারস্ত্র় ইমেলোকাঃ স প্রস্তাবোহগ্রিবায়ুরাদিত্য: স 
উদ্গীথে। নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ সর্পাগন্ধর্বঃ 
পিতরস্তস্সিথধন মেত্য সাম সর্বম্মিন প্রো তম ॥ ১ 

এয়ী বি্ভাসে হিস্কার আর তিন লোক প্রস্তাব 

অগ্নি বায়ু ও আদিত্য মাঝে উদগীথ হয় সার 

তার ও পাখীতে কিরণের মাঝে 

প্রতিহার জেন সতত বিরাজে 

সর্পের মাঝে গন্ধবের আর পিতৃর। নিধন 

সাম সমুদয় সব জিনিবে এই ভাবে জেন রন। 

স ঘ এবমেও সাম সবম্মিন প্রোতং বেদ পবং হ ভবতি ॥ ২ 

সবাকার মাঝে সাম রূপে এরে যেইজন মনে জানে 

সব অধিপতি হইয়। সেজন জয়ী হন সবখানে 

তদেষ শ্লোকে।- যানি ত্রীণি ত্রীণি তেভ্যোঃ ন জ্যায়ঃ পরমন্যাদত্তি ॥ ৩ 

এই শ্লোকে আছে পঞ্চ ভেদেতে এয়ী বিদ্যার কথা 

ইহা। হতে বড আর কিছু নাই জানিও ইহাতে তথা । 

যন্তদূবেদ দ বেদ সবং সব? দিশে। বলিঃ্মৈ হ্র্তি সবণন্মী- 
ত্যুপাসীভ তত্ত্রতং তর্দব্রতম্! ৪ 

এইরূপে যিনি সর্বাত্মকেতে সামকে যেজন জানে 
সবর্দিক হতে সব প্রাণী তার আহার বহিয়। আনে 

বেদকে জানিয়। সেই স্ধীজন 
আমি সমুদয় জানে দিয়ে মন 

সার কথ। জেনে এই ভাবে সেই উপাসনা ম'ঝে রত 

ইহাই মন্ত্র এই জ্ঞান লভি করে সেই এই ত্রত। 



দ্বিতীয়াধ্যায় ২ দ্বাবিংশ খণ্ড 
বিনর্দি সান্সো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেরুদ্গীখোহনিরুক্তঃ প্রজাপতে 
নিরুক্ত সোমন্য ম্বদু ঈন্্ং বায়ো: ঈক্ষং বলবদিজ্ন্ত ক্রৌথং 
বৃহস্পতেরপধবাস্তং বরুণন্য ভান্ সর্বানেবোগসেবেত বারুণং ত্বেৰ 
বর্জয়েহ ॥ ১ 

কেন যজমান গাহি এই গান 'এই কথ। মনে করে 

উচ্চ নিনাদ বিশিষ্ট সুরে পশু মঙ্গল কবে 

অগ্নি অধীন যেই সাম গান 

বরণ করিয়া করি সম্মান 

প্রজাপতি স্তব অনভিব্যক্ত চন্দ্রে স্পঈ হয় 

বায়ু দৈতক কোমল অথচ অনুচ্চ স্তরে রয় । 
ইন্দ্র অধীন উদগান যাহ। যত্বে কোমল অতি 

ক্রৌঞ্চ পক্ষীর কুজন সদৃশ গান সে বৃহস্পতি 
বরুণের গান ভাঙ্গা কাসি সুরে 

যে গান ঘতনে সবে পরিহরে 

সকল স্ুরেরে আয়ত্ত তরে যতনে চেষ্টা কোর 

শুধু বরুণের ভাঙ্গ। কাসি স্থুর হতে তুমি দূরে সরে । 

অম্থৃতত্থং দেবেভ্য আগীয্ানীভ্যাগ্ায়েও স্বধাং পিতৃভ্য আশীং 
মনুষ্তেভ-স্বণোদকং পশুভ্যঃ ক্বর্গং লোকং যজমানায়াক্্মান 
আগায়ানীত্যেতানি মনসাধ্যায়ন্স প্রমত্তঃ স্তবীত ॥২ 

দেবতাগণের জন্য অমৃত আহরণ আমি করি 

গান গাহিবার সমন গাহিবে এই কথাগুলি স্মরি 

পিতুগণের তরে চাহ স্বধা 

নরগণ তরে চাহি কাম্য য। 

পশুদের তরে তৃণ জল আর যাজক স্বর্গলোক 
শাস্ত চিন্তে আপনার তরে চাহিবে অমন হোক । 

টা 



১১৪ উপনিষদ অথ্য 

সর্বে স্বরা ইন্দ্রম্তাানঃ সবে উত্মাণঃ গ্রজাপতেরাআ্মান: সর্বেম্পর্শ৷ 
স্বত্যোরাত্মানস্তং ঘদি শ্বরেষুপালভেতেজ্জং শরণং প্রপক্লোহভূবম্ 
সত্ব! বক্ষ্যভীভ্যেণং ব্রন্না ॥ ৩ 

অকারাদি স্বরে ইন্দ্র অথবা পবাণের দেহ রয় 

উদ্মবণে সব বিবাটের দেহ অবয়ব হয় 
স্পর্শপ্ণ মুতার সন 
নিন্দায় রত হয় যদি কেহ 

বলি তাহারে ইন্দ্রের আমি শবণাগত যে হই 

উত্তর বাহ। দিণাঁর তিনিই 1দবেন গো নিশ্চয়ুই | 

অথ যষ্ঠেনমুদ্যসূপালভেহ এাজাপতিং শরণং প্রপম্মোহভূবং স ত্বা 
প্রতিপেক্ষ্যতাত্যেনং ত্রয়াদথ যগ্যেনং স্পর্শেযূপালভেত স্ৃত্যুং 
শরণং প্রপন্নোহভুবং স ত্ব। প্রতি ধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রুয়া ॥ ৪ 

আব যদ কেহ উদগাথ। জনে উদ্মবর্ণ ধরি 

উচ্চারণের নিন্দা করিয়। বলে কেহ তাহ। ম্মরি 
বোলো। ব্রহ্মার লয়েছি শরণ 
তোমারে চর্ণ করিবে সেজন 

কেহ যদি তবু স্পর্শনর্ণ উচ্চারণেরে দোষে 

বোলে। যমরাজ শরণ লয়োঁছ পুডিবে তাহার রোষে। 

সবে স্বর! ঘোববন্তে। বলবন্তে। বক্তব্য । ইন্দেবলং দদানীতি সব 
উদ্াপোহ্গ্রস্ত। অনিরস্ত। বিবৃত বক্তব্যাঃ গ্রজাপতেরাত্মানং পরিদ- 
দ্রানাতি সবে ম্পর্শ। লেশেনামভিনিহত। বক্তব্য! ম্বত্যোরাত্মানং 
পরিহরাণীতি ॥ ৫ 

আমি পরাণেতে বল দান তরে আজি এই গান করি 

বিরাটের কাছে নিজেরে সপিন্গু কহি তাহ উচ্চারি 

উম্মবর্ণে কভু না চাপিয়। 
স্পষ্ট কহিবে নহে ত৷ ছু'ভ়িয়। 

মৃত্যুর কাছ হতে আপনারে এভাবে রক্ষা কারি 
একথ। ভাবিয়া স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ যে ক€র। 



দ্বিতীয়াধ্যায় £ ভ্রয়োবিংশ খণ্ড 

ত্রয়ো ধর্মক্দ্ধা যজ্জো হধ্যয়নং দ্ানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিভীয়ে! 
্রন্মচার্বাচার্নকুলবাসী তৃতীয়ো হত্যন্তমাত্ম।নমা চার্ধকুলেহবসাদয়ন্ 
সব এতে পুণ্যলোক! ভবস্তি ব্রহ্মসংস্থোহস্থতত্বমেতি ॥ ১ 

তিনটি ভাগেতে ধর্ম আচরি ন্ঠিন ভাবে ভাগ করে 
যজ্ভ দান ও অধায়নেবে প্রথম ভাগেতে স্মরে। 

দ্বিতীয় ভাগেতে তপস্ত। হয় 

আশচাধ্য গৃহে শরীরের ক্ষয় 

করে যেই জ্বন তৃতীয় ভাগেতে গুণা লোকেতে যায় 
(কিন্তু) ব্রন্গোবে ম্মরি করে উপালন। অমরত্ব সে পায় । 

গ্রজাপতিলোকানভ্যতপণ তেম্যোইন্ডিতগ্ডভ্যন্য়ী বিগ্ত। সন্প্রীঅব্য 
তামভ্যতপৎ তন্যা অভিতপ্তায়া এতাগ্ক্ষরাণি সম্প্রাঅবস্ত ভুতু বঃ 
স্বর্নিতি ॥ ২ | 

লোক সমূহের উদ্দেশ করি প্রজাপতি ধ্যান কবে 

ধ্যানের দ্ব।রায় ব্দেবিচ্ঠার় আপন হয়ে ম্মরে 

ভূভুব ও স্ব এ তিন অক্ষব 

আবিভত ষে হয়ে তাবপর 

সকল পুক্জার সার রূপে তারা তাহার হৃদয়ে এলো 

ধ্যানের ছ্বারায় বেদ বিদ্যার সাররূপে এরে পেলে।। 



১১৬ উপনিষদ অর্থ্য 

তান্তভযতপৎ তেভ্যোহভিতগ্ডেভ্য ওষ্কারঃ সম্প্রাআঅবৎ তদ্ যথ। 
শল্কুনা সবণণি পর্ণাণি সংতৃরান্তেবমোক্কারেণ বণ বাক্ অংতৃগ্রোঙ্কার 
এবেদং জবমোঙ্কার এবেদং সবম্ ॥ ৩ 

অক্ষরগুলি ম্মরি একমনে ব্রহ্মা সে ধ্যান কৰে 

সব অক্ষরে সার রূপ ধরি ওকার সব পরে 

পাতার শিরায় গাথা সেই মত 

ওকার দ্বারা সকলে গ্রথিত 

ওঁকার রূপে নিবদ্ধ সব পরিব্যাপ্ত ষে ভায় 

ওকার রূপে ব্যপ্ত জগৎ সবি ওকার ময় । 

দ্বিতীয়াধ্যায় $ চতুবিংশ খণ্ড 

ভ্রক্মবাদিনে। বদন্তি-_যদ্ বসুনাং প্রাতঃসবণং কুদ্রোণাং মাধ্যন্দিনং 
সবনমাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ দ্বোনাং তুতীয়সবনম্গ॥ ১ 

শ্রহ্মধাদির। বলেন তখন প্রাতঃলান যা করে 

অষ্টবন্ুর তুষ্টির তরে যজমান তাহা করে 
মধ্যান্টের যেই সান হয় 

রুদ্রগণের তরে নিশ্চয় 

সন্ধ্যার স্নান সব দেবতার তুষ্টির লাগি হয় 
আর্দিতাগণও সব দেবতার তাতে প্রীতি উপজয় । 



ছানোগা উপনিষদ ১১৭ 

ক তহ্নি বজমানন্য লোক ইতি স যস্তং ন বিচ্ঞাু কথং 
কুর্য্যাদথ বিস্বান্ কুর্ধ্যা ॥ ২ 

যজ্ঞ কর্তী তবে কোন লোক তরেতে যজ্ঞ করে 

লোক প্রাপ্তির আশ। করি তবে সকলে দেবতা স্মরে 

জ্ঞানীজন করে কমের তরে 

ফল আশা হীন দেবতারে ম্মরে 
তাহার গ্রীতির উদ্রেক তরে কর্মে নিবত রয় 

যজ্ঞের ফল সপিও তাহাঁবে যেজন যজ্ঞময়। 

পুর! প্রাতরনুবাকন্যো পাকরণাজ্জঘনেন গ।হৃপত্যন্যোদঙ মুখ 
উপবিশ্য স বাসবং সামাভিগায়তি ॥ ৩ 

যন্জ্রকর্ত। প্রাতঃকালেতে অন্ুবাক পাঠ কবি 

তাহারও আগেতে গাহপত্য নামেতে অগ্নি স্মরি 
তাহার পিছন দিকেতে বসিয়। 

উত্তর দিকে মুখটি করিয়। 
বসুদেব তার অধিষ্ঠিত বাসবের তরে সাম গান তবে কবি 

উত্তর মুখে আসন করিয়া অন্থবাক পাঠ করি। 

লোঙকদ্বারমপাবাওনূ- পশ্যেম ত্ব। বয়ং রা ৩৩৩৩৩ তওম্ 

আ1 ৩ ৩ জ্যা৩ য়ো৩ আ' ৩ ২১১১ হতি ॥8 

হে অগ্নি তুমি পৃথিবী লোকের প্রাপ্তির খোলে দ্বার 

আমর। পৃথিবী লোকে যাহ! ভোগ চাহি লাভ করিবার 
তাহার তরেতে তব দরশন 

করিতে মোদের উন্মুখ মন 
তার তরে মোরা বস দৈবতক সাম গাঁন মোরা করি 

পৃথিবী লোকের ভোগ লাভ তরে আমরা। তোমায় স্মরি | 



১১৮ উপনিষদ অর্থ। 

অথ জুহোতি নমোহয্য়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে 
যজমানায় বিন্দৈষ বৈ হজমানস্য লৌক এতাহন্মি॥ ৫ 

হহার পরেতে এ মন্ত্র বলি আহুতি দানিতে হবে 

পথিবী নিবানী ও লোক নিবাসী অগ্নিকে নমি তবে 

যজ্ঞকারীকে শ্রেষ্ঠ লোকেতে 
দান কর তুমি তব দয়া হতে 

ইহাব সাথেতে ওই লোক যেন আমিও প্রাপ্ত হই 

[কছুই মেলেনা ওগে! দয়াময় তোমার করুণ! বই । 

অন্র যঞ্জআাণ:ঃ পরস্তাদাযুষ; স্বাহাইপজতি পরিঘমিত্যুঞ্োত্তিঠতি 
তশ্মৈ বসবঃ গ্রাতঃ সবনং জং প্রাষচ্ছত্তি ॥ ৬ 

বজ্ঞকারি ও আমি দুই জনে হইলে আয়ক্ষয় 

'এই লোক মাঝে করিব বসতি মনে এই আশা রয় 

খোলো প্রভু তুমি অর্গল এর 
যজ্ঞকারী সে উঠে যান ফের 

বস্থুগণ তারে প্রাতঃস্নানের ফল যেন করে দান 

যজ্ঞকারী ও আমারে আশীব কর তুমি ভগবান । 

পুর। মাধ্যন্দিনন্য সবনন্তে।পাকরণাজ্জঘনেনোগীধীয়জ্যোদঙ মুখ 
উপবিশ্ত স রৌদ্রং সামাভিগ্রায়াত ॥ ৭ 

আত্নীধীয় নামে দক্ষিণ অগ্নি পিছনে কর 

উত্তর মুখে বসিবেন তবে আপনি যজ্ঞ কারি 
বৈরাজ্যের অধিকার লাভে 

সাম গান করি তাহাদের সেবে 

রৌদ্রের স্তব করে কত মত বিরাট ল'ভের তরে 

বিরাট পুরুষ শ্রেষ্ঠ যেজন তাহারে কামন! করে । 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১১৯ 

লে। ৩ কত্বারমপাবা ৩৭ু: ৩ ৩ পশ্যেম ত্ব। বয়ং বৈর। ৩ ৩ ৩ ৩ 
ওন্৩ম্আ৩ ওজয ৩ যো! ৩ আশ ২১১১ ইতি ॥৮ 

হে অগ্নি তুমি এই ধরণীতে যাহ পাওয়া যায় তার 

দয়! করে তুমি আমার তরেতে খুলে দাও তাব দ্বাব 
ভোগ লাভ তরে আমার কামন। 

দয়। করে তুমি মিটাও বানন। 

তারি তরে মোরা বনু দেবতক সামগান দোহে করি 

পাঁথবী লোকের ভোগ লাভ তবে আমরা তোমারে স্মরি । 

হথ জুহো।ত নমে। বায়বেহস্তরিক্ষক্ষিতে ০পোকক্ষিতে লোকং 
মে যজ্মানায় বিন্দৈষ বৈ বজমানন্ত লোক এভাহম্মি ॥ ৯ 

ইহাব পরেতে মন্ত্রে আভতি প্রদানি যজ্ঞকাবি 

অস্তরিক্ষ সঞ্চারি সেই পবনে প্রণ।ম কবি 

কহে মোর লাভ হোক এঁ লোক 

তোমার দয়ায় শুধু এই হোক 

খত্বিক আমি যজ্ঞকারির সাথে দোহে বাস করি 

এ লোকে বাস কর দৌহে দান হে প্রভু করুণ। করি । 

অত্র বজমানঃ পরস্তাদীয়ুষঃ স্বাহাইপঙ্জহি পরিঘমিত্যুক্ো ্তিষ্ঠাতি 
তন্মৈ রুদ্র মাধ্যন্দিনং সণং অং প্রষচ্ছন্তি ॥ ১০ 

বঙ্ষ্যমান এ মন্ত্রে হোঁমটি করিয়! তাহার পবে 
এ লোকে বসতি করিতে ছুজনে মনে তবে আশ। করে 

করহ মুক্ত অর্গল বার 
যজ্ঞকারি সে উঠেন এবাৰ 

রুত্র দেবত। মধ্য'হু সান ফল তবে দান করে 

ও লোকে বসতি করিতে দৌহেণওে মনে এ কামন। করে। 



১২৪ উপনিষদ অর্থ 

পুর তৃতীয়সবনন্তোপীকরণ।জ্ভঘনেনাহধণীয়ন্যোদঙ মুখ উপবিশ্য 
লআরদিত্যং স বৈশ্বদেবং সামীভিগীয়তি ॥ ১১ 

তৃতীয় স্নানের আরম্ভ আগে এবার যজ্ঞকারি 

যজ্ঞ অগ্নি পশ্চাতে করি উত্তর মুখ করি 

সুর্ষের স্তব করেন তখন 

বন্দেন সাথে যত দেবগণ 

তাদের বিষয় নাম গান করি স্তব করে একমন 

তৃতীয় স্নানের আরম্ভ আগে যজ্ঞকারি যেজন। 

লোঙ কদ্ধারমপাব। ৩৭ু- ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বারা ৩৩৩৩৩ ছুওম্ 

আও ওজ্যা ৩য়ো ৩ আ। ৩ ২১১১ ইতি ॥ ১২ 
আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লোওকদ্বারমপাব। ৩ ৩৩ পশ্যেম ত্ব। বয়ং 
সাআ। ৩৩৩৩৩ ছওম আ। ৩৩ জ্যা তয়ে। ৩ আ। ৩২১১১ ইতি ॥ ১৩ 

হে অগ্গি তুমি ছ্যলোক লাভের খুলে দাও প্রতু দ্বার 

সাত্রাজ্য লাভ তরেতে তোমায় দেখিব হে একবার 

আমার মনের এই যে কামন। 

দয়। করে তুমি মিটাঁও বাসনা 

এর তরে মোরা আদিত্যগণে সাম গান মোর। করি 

আদিতা ও বিশ্বদদেবেরে অন্তর মাঝে ম্মরি। 

অথ জুহোতি নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যে। দিবিক্ষিন্ত্যো 
লোকক্ষিভ্ডে। লোকং €ম জমানায় বিন্দত ॥ ১৪ 

ইহার পরেতে মন্ত্রে যজ্ঞ প্রদানি যজ্ঞকারি 

ছ্যলোক বাসী সে আদিত্যগণে বিশ্বদেবেরে স্মরি 

কহে হ্যুলোকেরে যেন লাভ করি 

তোমার দয়ায় এ কামন। করি 

আমিও আমার যজমান দৌহে সেথায় খাইতে চাই : 
এ লোকে বাস করে৷ প্রভু দান তোমার কাছেতে বাই। 



ছানোগা উপনিষদ ১২১ 

এষ বৈ যজমানন্) লোক এভাইল্ঘ্যত্র বজমান: পরভতাদা যুষঃ স্থাহ 
হপহুত পরিঘমিত্যুক্জেোত্তিষ্টভি ।। ১৫ 

মৃত্যুর পরে যজ্ঞকাঁরির মনে শুধু এই আশ 
পুজার ফলেতে তাহার যেন গে হয় স্বরগেতে বাস 

খোলে প্রভু তুমি অর্গল দ্বার 
বারেক দাও গে! দরশন আর 

তোমার দয়ায় এই লোকে বাস যেন গো৷ আমার হয় 

বলি এই কথ! উঠি সেই জন প্রণাম জানায় পায়। 

তল্মা। আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাত্ৃভীয়সবনং সংগ্রযচ্ছন্ত্যেষ হ বৈ 
যজ্ঞন্য মাত্রাং বেদ ঘ এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১৬ 

ইহার পরেতে দয়া পরবশ হয়ে সব দেবগণ 
আদিত/গণ সাথে বিশ্বের সকল দেবত। র'ন 

তৃতীয় স্নানের ফল দান করি 

লভি সব ফল সে যজ্ঞকারি 

সকল জ্ঞানের লভিয়। সুফল আপনি তৃপ্ত হন 

ধাহারে পাইলে সব পাওয়। যায় জানে সেই জ্ঞানী জন | 



ততায় অধ্যায় 

প্রথম খণ্ড 
ও। অল ব1 আবিত্যে। দেবমধু তশ্তা দ্টৌরেব তিরস্চন বংশো- 
ইস্তরিক্ষা ন্পুপো অরীচয়ঃ পুরাহ ॥ ১ 

এই সুখেই দেবতাগণেব মাঝে নধু কণে বয় 

স্বর্গ বূপেতে বক্রবংশ অবলম্বন হয় 

মধু চক্রটি হয় সে গগন 
তাহার মধুতে ভরে যে ভূবন 

কিরণের মাঝে জল হয়ে যেই মৌমাছি শিশু রখ 

'এইক্পে জেন সুপ দেবা আপনি সে মধুময় | 

তন্য বে প্রাঞ্চো রল্ময়স্ত। এবান্য গ্রাচ্যে। মধুনাড্যঃ খচ এব 

মধুকৃত খণ্েদ এব পুম্পং তা অন্ব ভা! আপস্ত। ব' এতা খচ? ॥ ২ 

সর্ব কিরণ পুর্ধর দিকোতে ছঙইয়। যাহা বষ 
পৃবব দিকের মধু চক্রের মধুচ্ছিদ্রেত' ময় 

ঝক মধুকর রূপে জেন রয় 

খকেব কম ফুল নিশ্চয় 

এ কমেব সঞ্চিত ফল পুম্পের যাহা বস 
অমৃত ূপে হয় জেন তাহ মুক্তির সহায়ক । 

এতন্বখেবমভ্য তপংস্তম্তাভিতগ্ুন্ত ঘশস্তেজ উত্দ্রিয়ং বীর্ষমন্লাস্তং 
রমোহজায়ত ॥ ৩ 

মধুকর রূপে ওই খক ফুলে কর্মে ফুটায়ে তোলে 

পুস্পিত সেই যশ লাবণা ইন্ড্রিয্ মাঝে দোলে 
দেহ বল আর ভক্ষ যা হয় 

অন্ন ও রস যাহা স্থখময় 

তাহা। করি লাভ সেই সুধী জন অমুতে মগন রয় 

বল ও ব্রহ্ম অন্ন ও রসে বাহ। সঞ্চিত হয়। 



ছান্দোগা উপনিষদ ১২৩ 

তথ্যক্ষরও তদাদিত্যমভিভোশশ্রয়ন্তদ্বা এডদ্ যদেতদা দিত 
রোহিতং রূপম্ ॥ 8 

এই রস তবে বিশেষ রূপেতে ক্ষবিত হইয়। যায় 
উদীয়মান সে সূধের মাঝে পুবব দিকটি পায় 

স্থরযের মাঝে বক্তিম মর 

হয়ে বিকশিত যে রশি রয় 

তাহাই জানিও কম ফলের মধুরূপে তাহা রয় 

স্থযের মাঝে যেসব রশ্মি পূরব দিকেতে বয় । 

তৃতীয়াধ্যায় ঃ দ্বিতীয় থণ্ড 
অথ (ষহন্য। দক্ষিণ। রশ্বয়ন্তা এবাগ্য দর্ষিণ। মগুনাড্যো। যজুংস্বের 

মধুকুচ্ছে। বভুর্বেদ এৰ গুষ্পং ত। অন্ত অ।পঃ ॥ ১ 

স্থরষেব এই দক্ষিণ পাশে যে কিবণ বাশি রয় 
দক্ষিণ দিক মধু নাড়ী ০হ1 জানিও দে সমুদয় 

যজু মন্ত্রের মধুকর হয় 

যজুবেদের কাক্ষ ফুলময় 

এ করমের সঞ্চিত ফল অদৃ্ট রূপে বয় 

যজুবেদের কম প্রম্পে অশ্ুত রস সে ময়। 

তানি বা এতানি খভুংস্টেতং যজুর্বেদমভ্যতপ-স্তস্তাভিতগুস্য যশস্তেজ 
ইন্ডিয়ং বীর্যমন্নাস্তং রসোহজায়ত ॥ ২ 

উপরে কথিত যজু মন্ত্রের যত কিছু জেন হয় 

যজুবেদের কষ্ধে তাহারে তাপিত কিয়! লয় 

তপ্ত কম হতে যেই যশ 

দেহ জ্যোতি আর অন্ন ও রস 
ঈক্জরিয় পটু বল ও ভক্ষ্য যাহা কিছু সমুদয় 

ওই কমের রস হতে জেন নর্গত তাহা! হয়। 



১২৪ উপনিষদ অরখ্য 

তত্ধ্যক্ষরগু তদা দিত্যমভিতোহশ্রয়ৎ তথা! এতদ্ যদে তদাদিত্যন্ত শুরু 
বাপম ॥ ৩ 

বিশেষ ভাবেতে এ রস ঝরিয়। যায় যে তূর্য পানে 

তারি দক্ষিণ পাশে লয় ঠাই থাকে সেই সেইখানে 

সরষের এই শুভ্র বরণ 

ছট1 রূপে রয় যাহাসে কিরণ 

ইহারে জানিও কর্মফলের মধুরূপে তাহ রয় 
দক্ষিণ মধু নাভী বর্ণনা শাস্ত্রে এরূপে কয়। 

তৃতীয়াধ্যায় 2 তৃতীয় খণ্ড 
অথ যেহন্ত প্রত্যঞ্চে। রম্ময়স্তা। এবান্ত প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ সামান্তের 
মধুকতঃ সামবেদ এব পুম্পং তা অমৃতা আপ; ॥ ১ 

পশ্চিম দিকে তপনের যাহা কিরণের রাশ রয় 

মধু চক্রের পশ্চিম দিকে ছিদ্র যা সমুদয় 

সাম সমুহেতে তাহা মধুকর 

সাম বেদ মতে কম সকল 

পুষ্প বূপেতে বিকশিত হয়ে হয় ত। পুষ্পময় 

পুষ্প হতে যা সঞ্চিত রস তাহাও অমৃতময় । 

তানি ব। এানি সামন্যেতং সামবেদমভ্য তপংস্তম্তাভিতগুস্য 

বশস্ভেজ ইক্ড্রিয়ং বী্ষমন্সান্তং রসোহজায়ত ॥ ২ 
এই মধুকর স্থানে সব সাম কর্মে তাপিত করে 

তাপিত কর্ম হইতে জানিও যশ দেহ জ্যোতি ঝরে 

ইন্দ্রিয় পটু ষা ভক্ষনীয় 

বল ও ভোগ্য যাহা কমনীয় 
বিবিধ আকার রস হতে ইহা জেনো নির্গত হয় 

কর্মের ফল হইতে তাপিত যশ আর জ্যোতি হয়। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ | ১২৫ 

তদ্বযক্ষরও তদাদিত্যমভিতোশশ্রায়ৎ তদ্ব। এতদ্ যদেতদাদিত্যস্ 
কৃষ্জং পম ॥ ৩ 

এই রস তবে বিশেষ ভাবেতে তপনে যাইয়া ঝরে 

পশ্চিম ভাগে অবলম্ধিয়। অবস্থান যে করে 

সুর্যের এই কালে। ছট। যত 

কর্মফলের মধুবূপে রত 

কৃষ্ণ বর্ণ রূপ ধরি ইহ? স্যের ছটা হয় 

নূর্যাশুয়ে কর্মের ফল হয় জেন মধুময় । 

তৃতীয়াধ্যার ঃ চতুর্থ খণ্ড 
অথ যেইন্তোদঞে। রম্ময়ন্ত। এবান্োদীচ্যো মধুনাড্যোত্ধ্ববাঙিয়ম 
এব মধুকত ইতিহাসপুরাণং পুম্পং ত৷ অহৃত। আপঃ॥ ১ 

সূর্যদেবের উত্তর দিকে যে সব কিরণ আছে 
মধু চক্রের মধুছিত্রের রূপ ধরি তার! রাজে 

অথব বেদে মন্ত্র সকল 

মধুকর রূপে রহে অবিকল 

ইতিহাস আর পুবাণ কথিত কর্ম পুষ্প.সাজে 

কর্ম হইতে আহরি পুষ্প রন অমৃত মাঝে । 

তে বা এতেহথর্বাঙ্গিরস এতদিতিহা সপুরাণমভ্যতপস্তত্তাভি- 
তগুন্য যশন্তেজ ইক্দছ্িয়ং বীর্বমন্তাস্তং রসোহজায়ত ॥ ২ 

অথর্ব বেদে কথিত জানিও মন্ত্র সকল এই 

ইতিহাস আর পুরাণ কাহিনী তাঁপিত করিল যেই 
তাহা হতে নিঃন্থত সেই রস 

ইন্দ্রিয় পটু বল আর যশ 

দেহ কাস্তির লাবণ্য ূপে যাহ! ঘিরি যেন রয় 

অথর্ব বেদে কথিত মন্ত্র জেনে! সেই সমুদয় । 



১২৬ উপধিম্দ অব্য 

তত্ব্যক্ষর€ তদাদিত্যমভিতোশুশ্রয় তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যন্ত পরং 
কষঝং দূপম্ ॥ ৩ ' 

এই রস তবে বিশে রূপেতে হৃর্ষে ঝরিয়া পড়ে 
উত্তর ভাগ অবলম্বনে সেইখানে বাস করে 

অতি কালে। এই কিরণ সকল 
মধুরূপে জেনো কর্মের ফল 

স্র্ধের মাঝে বরে পড়ে তাহ উত্তর ভাগে রয় 
সত্য কথা এ শাসন্বেব কথা মনে জেন নিশ্চয়। 

তৃতীয়াধ্যায় 2 পঞ্চম খণ্ড 
অথ যেহম্যোধব 1 রশ্রয়স্ত। এবান্সোধব? মধুনাড়্যো গুহা! এবাদেশ। 
মধুকুতো৷ ব্রদ্ৈব পুষ্পং তা অম্বতা আপঃ। 

সর্ষের সে উদ্দ দিকেতে যে সব রশ্বি বয় 
মধুচ্ছিদ্রের রূপ ধরি ছারা রহে যে গগনময় 

গুহা বিধি ও উপাসল] যত 

রয় সেইখানে হধুকর মত 
ওকার রূপ উপাসন। ফলে প্রণব পুষ্প হয় 
পুম্পের রস অমুত হইয়া! সবি যে অমুতময় । 

তে ব৷ এতে গুস্থা। আদেশ এতদূত্রক্গা ভ্যতপং স্তন্তাভিতঞ্ন্য 
যশস্তেজ ইঞ্জিয়ং বীর্ধনন্ান্তাং রসোইজায়ত ॥ ২ 

গুহা সে বিধি উপাসনা সব গ্রণবে তাপিত করে 
তপ্ত প্রণব মাঝ হতে যেন যশ দেহ জেযোতি ঝরে 

ইক্দ্িয় পটু যত কিছু বল 
ভক্ষনীয় যে অন্ন সকল 

রস রূপ ধরি তাহা জেনে। হয় সকলি অযুতময় 

গুহা সে বিধি উপাসন। কালে প্রণব তাপিত হয়| 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১২৭ 

তদ্ধ্যক্ষর তদাদিত্যমভিতোহগ্রয় তদ্ব৷ এতদ্ যদ্দেতদাদিত্যন্য 
মধ্যে ক্ষোভত ইব ॥ ৩ 

সেই বস তবে ক্ষবিত হইয়। শূষে গমন করে 

ন্র্ধ উদ্ধ 'ভাগেতে থাকিয়া সেথায় বসতি করে 

সের এই মধা ভাগেতে 

সে কিরণ রঠে চঞ্চল মতে 

সে কিরণ রাশি কিরণ রূপেতে মধু জেন সেথা রয় 

সুধের মাঝে কিরণ পাশি সে মধুময় শিশ্চয় । 

তে বা! এতে রসানাং রস! বেদ 'হ রসাস্তেষামেতে রসাস্তানি বা 
এতাম্থযন্থতানামম্থভানি বেদ। হম্থৃতাপ্ডেষামতান্ম্তানি ॥ 8 

রুক্ক্রিম রাগে “ধ্রিত সেই রস রাশি রসময় 

বেদ সমহেও লোক সকলেব রসে যেই বসময় 

লোহিগ্চাদ রস রাহ এর মাঝে 

অমৃত হইয়। মেথায় বিরাজে 

বেদ সমূহও অমৃত স্বরূপ জেল মনে নিশ্চয় 

কর্ম ফলের প্রশংসা ইহা করমের হয় জয়। 

তৃতীয়াধ্যায় ঃ ষন্ঠ খণ্ড 
তদৃঘৎ প্রথমমম্থতং তদ্ বসব উপভজী'বন্ত্যগ্রিন। মুখেন ন বৈ দেব 
অগ্রন্তি ন পিবস্তযেতদেবাম্থতং দৃষ্ট। তৃপ্যন্তি ॥ ১ 

তাহার মধো প্রথমাধুত রক্তিম রূপ ধরে 

অগ্নিকে তারে অগ্ঠে প্রদানি বন্থুগণ ভোগ করে 

দেবত।র কিছু করে ন গ্রহণ 

তৃপ্ত শুধুই করে দরশন 
তথু তাহাদের প্রথমে দানিয়া বস্ুগণ ভোগ করে 

প্রথম অমৃত স্ধাময় যাহা রক্তিম রূপ ধরে। 



১২৮ উপনিষদ অর্থা 

ত এতদেব দূপমভিসংবিশস্তযেতস্মাদ্রেপাতুস্তত্তি ॥ ২ 

ভোগকাল যদি নাহি হয় তবে দেবতার! স্থির থাকে । 

ভোগকাল হলে এই রূপটিকে উপভোগ করে থাকে । 

সঘ এতদেবমম্থতং বেদ বধূনা মেবৈকে। ভূত্বাইস্সিনৈব মুখেনৈত 
ন্নেবাম্ৃতং দৃষ্টা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যেতণ্মা- 

জপাভুদেতি ॥ ৩ 

উপরে লিখিত ওই অমুতকে যদ্দি কেহ মনে জানে 

বস্থুদের সাথে অগ্নিকে দিয়ে তবে আপনার মানে 

অমুত লভিয়] তৃপ্ত সেজন 

তবু এই বূপ উদাসীন হন 

সময় যখন হইবে তখন ভোগে উদ্যত হন 

দেবতারে আগে স'পিয়। সকল প্রসাদ যেজন লন। 

স যাবদাধিত্য পুরস্তীদ্ুদেত। পশ্চাদস্তমেতা 
ৰসুমামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যংপর্ষেত! ॥ 8 

হূর্যদেব সে পূর্ব দিকেতে উদ্দিত যেমন হ'ন 

পশ্চিম দিকে অস্তমিত যেমন স্র্য হ'ন 
সেই বিদ্বান ও জ্ানিও তেমন 

দ্বিগুন কাঁলসে রহিয়া তেমন 

ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করে 

( ভোগকাল তার নহে নিদ্দিষ্ট অমৃতে যে ধ্যান করে ।) 



তৃতীর়াধ্যায় 2 সপ্তম খণ্ড 

অথ বন্দিতীয়মম্থতং তদ্রত্র। উপজীবস্তিন্দ্রেণ ঘুখেন নবৈ দেবা 
অশ্স্তি ন পিবস্ত্যেতদেবান্ৃতং দৃষ্ট,। তৃপ্যস্তি ॥ ১ 

শুভ্র বরণ দ্বিতীয়ামৃত ইন্দ্ররে আগে দিয়! 

রুদ্রগণের। করে উপভোগ তারপর তাহ নিয়। 

দেবতা কখন আহার ন। করে 

জানে সকলেই পানও নাহি করে 

সব ইন্দ্রিয় বারা অমৃতের আন্বাদ তারা লয় 

শুরু বর্ণ দ্বিতীয়ামৃত ইন্দ্রের তরে রয়। 

ত এতদেব বূপমভিসংবিশন্ত্যে তম্মা দ্রেপাতুন্তস্তি ॥ ২ 

দেবতা সকলে রূপ বিষয়েতে নিচেষ্ট হয়ে রন 

সময় হইলে উদ্মশীল তখন তাহারা হন ! 

সষ এতদেবমম্থ তং বেদ কুদ্রাণীমেবৈকো। ভূহেব্দ্রেণেৰ মুখেনৈত 
দেবাম্থতং দৃষ্.। তৃপ্যতি স এভদেব বূপমভিসংবিশভ্যে 
তল্মাজ্পাদুদেতি ॥ ৩ 

উক্ত প্রকারে অমুতেরে জানে যেই সব স্ুধীজন 

ইন্দে দানিয়। অমৃত লভিয়। তৃপ্ত তাহার? হন 
যেরূপ বিষয়ে হন উদাসীন 

সময় হইলে তাহাতে আসীন 

এইভাবে সবে ইন্দ্রে তৃবিয়! নিজে ভোগে রত রন 
একই আধারে উদাসী আবার আগ্রহশীল হন। 



১৩০ উপনিষদ অথ 

লস যাবদান্দিতাঃ পুরস্তাতুদেত। পশ্চা দস্তমেতাদ্িস্তাবদ দক্ষিণত 

উদ্েতোন্তরভোহস্তমেভ। রুদ্রাণামেব তাব্দ।দিপত্যং স্বারাজ্যং 

পর্ষেত। ॥ ৪ 

যতদিন রবি পুরবে উদিয়া পশ্চিমে গত হন 
বিদ্বান স্রধী তার ছুই গুণ জেনো ওই ভাবে র'ন 

দক্ষিণ দিকে উদিত হইয়ী। 

উত্তর দিকে অস্ত যাইয় 

রুদ্রদিগের অনুরূপ হয়ে স্বারাজ্য লাভ করে 

বাহিরে ভিতবে প্রভাব বিতরি ছুই গুণ ভোগ করে। 

তৃতীয়াধ্যায় 2 অগুম খণ্ড 

অথ যণ তৃভীয়মম্থতং তদ্ আদিত্য! উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন নবৈ 
দেব৷ ভঙ্টম্তি ন পিবন্ত্যেতদেবাসৃতং দুষ্ট তৃপ্যন্তি ॥ ১ 

ইহার মধ্যে তৃতীয় অমৃত কুষ্ণ রূপ যে ধরে 
অগ্রভাগটি বরণে দিইয়।! আদিত্য ভোগ করে 

দেবতা আহার না করে গ্রহণ 

পানীয়ও পান ন। করে কখন 

সব ইব্ড্রিয় দ্বারা যে তখন অমৃত ভোগ সে করে 
তাহাতে তৃপ্ত পান ও ভোজন দেবতারা নাহি করে। 

ত এতদেব দপমভিসংবিশন্য্যেতন্মাজ্রেপাদুস্তত্তি ॥ ২ 

তাহার আবার রূপ বিষয়েতে নিশ্চেষ্ট হয়ে রন 

আবার তারাই রূপ উপভোগে উৎসাহিত ও হন। 



ছান্দোগা উপনিষদ ্ ১৩১ 

সব এতদেবমস্থৃতং বেদাদিত্যানামেটৈকে। ভূত্ব। বরুনেণৈৰ 
মুখেনৈতদেবাম্ৃতং দুষ্ট তৃপ্যতি দ এতদেব বূপমভিসংবিশত্ে 
তম্মান্রপাদ্ুদেতি ॥ ৩ 

উক্ত প্রকারে এই অমৃতরে যেই জন মনে জানে 

বরুণে দানিয়। আদিত্যগণ সাথে রত এই পানে 

রূপ বিষয়েতে উদাসীন হন 

পুনঃ উপভোগে উদ্যত রন 
এই অমৃতের টপলদ্িতে ভরে যাঁয় যার মন 

আদিত্য মাঝে একজন হয়ে তিনি সেখানেতে বন। 

স যাব্দাদিত্যো দক্ষিণত উদ্েভো ত্রতোইস্তমেত। তিস্তাবগ 

পৃশ্চাদুদেত। পুরস্তাদস্তমেত দিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং 

স্বারাজ্যং পর্ষেতা ॥ ৪ 

রবি যতকাল দক্ষিণে উদ্দি অস্ত উত্তরে হন 

তাহার দ্বিগুণ কাল ধরি সেই সুধী ও মনীধিজন 
পশ্চিম দ্রিকেতে হইয়া! উদ্দিত 

পৃরব দিকেতে অস্তেতে গত 

আদিত্যগণ সম ততকাল অধিপতি তিনি হন 
স্বাতন্ত্র আর স্বারাঁজ্য লভি রন সেই জ্ঞানীগণ। 



তৃতীয়াধ্যায় 2 নবম খণ্ড 

অথ বচ্চতুর্থনম্থতং তন্মরূত উপদীবন্ত সোমেন মুখেন ন বৈ দেখা 
অস্টন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট। তৃপ্যস্তি ॥ ১ 

তাহার মধ্যে চতুর্থ রূপে অমৃত যাহা রয় 

অতি কৃষ্ণের মত বূপ তার শান্ত্রেতে যাহ। কয় 

সোমেরে করিয়। অগ্রণী দান 

মরুদ গণেরা করে তাহা পান 

দেবতারা কভু পান ও আহার কিছুই জেন না করে 
সব উক্দ্রিয়ে উপলন্দিয়। 'অমৃতে তৃপ্ত করে। 

ত এতদেব বপমভিসংবিণন্ত্যে্মাদ্রপাদুগ্ন্তি ॥ ২ 

তাহারা আবার রূপ বিষয়েতে উদাসীন হয়ে রন 

আবার তারাই ব্ূপ উপভোগে উৎসাহিতও হন । 

সঘ এতদেবমন্থতং বেদ মরুতামেবৈকে। ভূত্ব। সোমেনৈব 
মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট 1 তপ্যতি স এতদেব পমভিসংবিশত্যে 
তম্মাজ্রুপাদুদেতি ॥ ৩ 

উক্ত প্রকারে এই অমুতেরে যেই জন মনে জানে 

সোমকে দাপিয়া মরদগণের সাথে রত ইহ। পানে 

বূপ বিষয়েতে উদাসীন হন 

পুনঃ উপভোগে উদ্ধত রন 

এই অমৃতের লভি আম্বাদ ভরে যায় তার মন 

সোমেরে দানিয়। মরুদগণের সাথে পানে রত জন । 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ও ১৩৩ 

যসাবদাদিত্যঃ পম্চাছুদেত। পুরস্তাদস্ত,মত। তবিস্তাবুত্তরত উদ্দেত। 
দক্ষিণতোহস্তমেত। মরুতামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্বেতা ॥৪ 

রবি যতকাল পশ্চিমে উঠি পূর্বে অস্ত যান 

তাহার দ্বিণণ কাল ধরি সেই সুধীও সে মতিমান 
উত্তর দ্রিকে উদিত হইয় 

দক্ষিণে সেই অস্ত যাইয়। 

মরুদ্গণেরই ন্যায় ততকাল ্বারাজ্য লাভ করে 
স্বাতন্ত্র লভি সেই স্ুধীঞজন আধিপত্য যে করে। 

তৃতীয়াধ্যায় ঃ দশম খণ্ড 

অথ ঘ€ পঞ্চমগ্ৃতং তনাধ্য। উপজী বস্তি ব্রক্গণ। মুখেন ন বৈ দেব! 
অশ্নস্তি ন পিবন্য্যেতদেবাম্ব তং দৃষ্। তৃপ্যন্তি ॥ ১ 

সূর্যের মাঝে চঞ্চল রূপে পঞ্চামূত রয় 
প্রণবে তাহার অগ্রদানিয়। সাধ্যগণেতে লয় 

দেবতারা কভু আহার শী করে 

পানও তাহার! কভু নাহি করে 
সব ইন্দ্রিয় সহায় তাহার! উপলন্ধিতে রত 

তাতেই তৃপ্ত দেবতার! সব নহে আমাদের মত। 

ত এত দেব বূপমভি সংবিশন্তেতম্মাজপাদুন্তত্তি ॥ ২ 

তাহার! এরূপে উদাসীন রন 

আবাব ইহাতে উদ্যোগী হন । 



১৩৪ উপনিষদ অর্থ্য 

সদ ঘ এতদেবমম্ৃতং বেদ সাধ্যানানেবৈকে। ভূত্ব। ব্রক্মণৈব ঘুখেনৈত 
দেবামৃতং দৃষ্ট। তৃপ্যতি স এতদেব প্ূপমভিসংবিশত্যেতশ্মাজ্ে- 
পাদুদেতি ॥ ৩ 

উক্ত প্রকারে এই অযুতেরে যেই জ্ঞানী জন জানে 

প্রণবে দানিয়। সাধাগণের সাথে রত যেই পানে 

অমৃত ভোগিয়৷ তৃপ্ত যে হন 

রূপ বিষয়েতে উদাসীন রন 

আবার ইহাই উপভোগ তরে উৎসাহী হন তারা 

প্রণবে দানিয়। সাধ্যগণের পানে রত হন যারা। 

স বাবদাদিত্য উত্তরত উদেত। দক্ষিণভো হস্তমেত। দ্বিস্ত। বুধ 
উদদেতা হর্বাঙস্তমেত। সাধ্যনামেব তাব্দাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্ধবেত। ॥ ৪ 

উত্তর দিকে উদ্দিয়। সূর্য দক্ষিণ দিকে অস্ত যান 

তাহার দ্বিগুণ উদ্ধে নিয়ে সেই সাধুজন গমামান 

উদ্দিত হইয়! অস্ত যাইয়। 

ততকাল ধরি সকল ব্যাপীয়। 

সাধ্যগণেরই অনুরূপ হয়ে আধিপত্য যে করে 

স্বারাজ্য লভি সেই জ্ঞানী জন এইভাবে ভোগ করে। 



তৃতীয়াধ্যায় একাদশ খণ্ড 

অথ তত উধ্ব' উদ্ত্যে নৈবে।দতা। নাস্তমেতৈকল এব মধ্যেম্থাত। 
তদেষঙ্লোক2 ॥ ৬ 

ইহার পরেতে ন্তৃর্ধ্য যখন উদ্দদিকেতে উদ্দিত হন 

সব প্রাণীদের ভোগদান তরে কালের অতীত হইয়া রণ 

উদয় তাহার আর নাহি হয় 

অস্তও আর কখনত নয় 

নিজ মহিমায় লভিম্প! প্রকাশ মধ্য গগন উজ্লে রণ 

উদয় অস্ত আর নাহি তার শ্লোকের মাঝেতে কথিত হন । 

ন বৈ তন্ত্রন নিষ্মোচ নোদিয়ায় কদাচন দেবান্তেনাহং সত্যেন 
মা বিরাধিষি ব্র্গণা । ইতি ॥২ 

ব্রন্মা লোকেতে নাহিক উদয় অস্ত সেথায় নাঈ 

দেবগণ সবে থাকিও সাক্ষী সত্য বলিতে চাই 

তোমাদের নামে শপথ করিয়া 

সত্য কথাই যাই যে বলিয়। 

ইহার ফলেতে ত্রন্মরূপেতে স্থান যেন মোর হয় 

ব্রন্ধলোকেতে নাহিক অস্ত উদ্দিত স্তর্য রয়। 

ন হব অস্ম। উদেতি ন নিল্লোচতি সকদ্দিব। হৈবান্মৈ ভবতি ষ 
এভামেবং ব্রন্মোপনিষদং বেদ ॥ ৩ 

ব্রন্মবিদের পক্ষেও জেন উদয় অস্ত নাই 

সর্ব সেথায় চির বিরাজিত উজ্বল সবাই 
বেদের গুহা গোপন তথ্য 

জানে যেই জন ব্রদ্ম তত্ব 
তাহার জীবনে চির দিবালোক আধার কখন নয় 

জ্ঞানের গ্রভায় উজলি স্বয়ং আলোয় আলোকময়। 



টি উপনিষ্ন অর্থ 

তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতর উবাচ প্রঞ্জাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাত্যন্ত্ধৈত 
দুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রার পিতা। ব্রজ্ষ গ্রোবাচ ॥ ৪ 

প্রজাপতি এই মধু জ্ঞান দান করিলেন বিরাঁটেরে 

বিরাট মন্ত্র ও ইক্ষ্মাক্ুগণে দিলেন যে পরে পরে 
উদ্দালকের পিত তারে দেন 

তিনি আরুণিকে করিলেন দান। 

ইদং বাব তজ্ড্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিত। ব্রহ্ষ প্রব্রয়া€ প্রণাধ্যাক্স বাহস্তে 
বাসিনে ।। ৫ 

অপর পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রে দেন এই উপদেশ 

পুত্র হইতে পুত্র শিষ্যে প্রচারিল ইহ বেশ। 

নাগ্ভান্মৈ কম্মৈচন ষদপ্যন্ম। ইমামস্তিঃ পরিগৃহীতাং ধনম্য পুর্ণাং 
দস্তাদেভদেব ততো ভুক্প ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি ॥ ৫ 

অপর কারেও বোলন। কোর ন1 এ মধু বিষ্ভাদান 

সমুদ্র ঘের এই পৃথিবীতে যা! কিছু বিরাজমান 

ধনধান্যেতে পূর্ণ করিয়। 
করে যদি দান সবেতে ভরিয়া 

তবু জেন মনে তাহ হতে বড় এ মধু বিগ্ভাজ্ঞান 

জানে যেই জন বোঝে যেই জন সেই জন মতিমান। 



তৃতীয়াধ্য' য় ঃ দ্বাদশ খণ্ড 

গায়ত্রী ব। ইদং জর্বং ভূতং যদ্দিদং কিঞ্চ বাধৈ গায়ত্রী বাথ। ইদং 
সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ॥ ১ 

স্থাবব অঙ্গম যত প্রাণীগণ 

গায়ত্রী বলে জেনে। 

প্রাণীগণ নাম ভয় হতে ত্রাণ 

করে যে বাক্য মেনে 

গায়ত্রী রূপে বাক রয় চুপে 
বাকেতে প্রকাশ ময় 

বাক সব্বাত্মিক! গায়ত্রী স্বরূপ 

অভিন হইয়। রয় । 

যা বৈ স! গায়ত্রীয়ং বাব স। যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং দবং ভূতং 
প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥ ২ 

গান ত্রাণ ব্ূপে গায়ত্রী জেন সবাকার মাঝে রাজে 

পৃথিবী রূপিণী গায়ত্রী দেখে। সব জীবের মাঝে 
এরে অতিক্রমী কেব। যেতে পারে 

বিরাজিত সব ইহার ভিতরে 

পৃথিবী বূপেতে গায়ত্রী তাই ধরে সবাকার প্রাণ 
বাক্য পেতে গায়ত্রী তাঁই ভয় হতে করে ত্রাণ । 



১৩৮ উপনিষদ অর্থয 

যা বৈ জা পৃথিবীয়ং বাব স। যদ্দিদমস্রিস্ পুরুষে শরীরমন্মিন্হীমে 
প্রাণ; প্রতিষ্ঠিত এঙদেব নাতিনীয়ন্তে ॥ ৩ 

পূর্বে কথিত গায়ত্রী রূপে ধরণীই জেন রয় 
পুরুবাশ্রিত শরীর আবার পাধিব যাহ? হয় 

শরীরের মাঝে ইন্ড্রিয় চয় 

যাঁহ। শরীরেই সাথে সব রয় 

তাহারে ছাঁড়িয়। যেতে নাহি পারে অতিক্রম সে করি 

এই শরীরেই প্রাণরূপে সে যে সবাকার অধিকারী । 

যদ্ধৈ তগ পুরূষে শরীরমিদং বাব শারিদ মন্দিগ্নন্তঃ পুরুষে হৃদয় 
মন্মিন্ হীমে গ্রাণা; প্রতিষ্ঠিত এভদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৪ 
পুরুষাশ্রিত এ শরীর যাহ! শরীর মধ্যে রহে জেন তাহ। 

হৃদয় কমলে অভিন্ন হয়ে রয় 

ইন্দ্রিয় সব তাহাতে আমীন অন্তিক্রম না কবে কোনদিন 
প্রাণের বাধনে সবে জেন বাধ! রয়। 

সৈষ। চতুষ্পদ। বড় বিধা গায়ত্রী তদেতদুর্চাইভ্যনৃক্তম্ ॥ ৫ 
চারটি চরণ ছয়টি ধরণ 

গায়ত্রী জেনে। হয় 
খক মন্ত্বেতে রহে অনুগতে 

গায়ত্রী নামে রয়। 
তাবানন্য মহিম। তাতে। জ্যায়।ংশ্চ পুরুষঃ 

পাদোইন্ত অর্বা ভূতাণি ত্রিপাদত্যাম্বতং দ্িবি। হতি ॥৬ 
পুরে কথিত যাহ। বল। হল গায়ত্রী নাম করে 

ব্রহ্ম মহিমা বিভূতি তাহার একাংশ বলি তারে 
পূর্ণ ব্রহ্ম তারো চেয়ে বড় 
তিন গুণ বলি তারে মনে করে 

সকল পৃথিবী সব জীবগণ একাংশ হয়ে রয় 

বাকি তিন গুণে আপন। প্রকাশি স্বরূপে স্বয়ং রয়। 



ছান্দোগা উপনিষদ ১৩৯ 

যে তদ্ব্রদ্মেতীদং বাব তদ্ যো ইয়ং বহিধ। পুরুষাদাকাশো। যো 

বৈ জ বহির্ধ। পুরুষাদাকাশঃ ॥ ৭ 
অয়ং ৰাব স যোহয়মন্তঃ পুরুষ আকাশে। ষে। বৈস অন্তঃ 
পুরুষ আকাশ? ॥ ৮ 

অয়ং বাব স যে হয়মন্তৃহাদয় আকাশস্তদেতৎ 
পুর্থমপ্রবতি পুর্ণামপ্রবতিনীং শ্রিঃং ৪ভতে য এবং বেদ ॥ ৯ 

ব্রহ্ম রূপেতে ধারে বলি তিনি দেহের বাহিরাকাশ 
দেহের ভিতরে আকাশ রূপেতে সেই জন করে বাস 

হৃদয় পদ্মে আকাশ সেজন 

পূরণ ব্রহ্ম সেই সনাতন 
প্রবৃত্তি হীন তাহার সেরূপ যেই জন মনে জানে 

নিঃশেষ হীন লি এীশ্বর্মা পূর্ণতা পায় প্রাণে । 

তৃতীয়াধ্যায় 2 ত্রয়োদশ খণ্ড 

তস্য হ ব। এতন্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবনুষয়ঃ সদ যোহস্য প্রাও শুষিঃ 
স প্রীণস্তাচ্চন্ফুঃ সআদিত্যস্তদেতত্তেজো হস্মস্তমিত্যুপাসীভ 
তেজন্থ্যল্লাদে। ভবতি ঘ এবং বেদ ॥ ১ 

পুর্বে কথিত দেবগণ দ্বার! রক্ষিত পাঁচ দ্বার 
*দয়ের মাঝে রাজে সেই জন সেইত পূব দ্বার 

তিনি প্রাণরূপে তিনিই নয়ন 

সুর্য পেতে সব মাঝে রন 

এই ব্রহ্মকে তেজ অন্নের আদিরূপে পুজ1 করে 
যেই জন পুজে তেজন্বী হয়ে দীপ্তাগ্রিতে সে ভরে | 



১৪০ উপনিষদ অর্্য 

অথ যোহস্য দক্ষিণ? সুষিঃ স ব্যানসুদ্ছোত্রং ন চক্ঞমা স্তদেতদ্্ীন্চ 
যশশ্চেত্যুপানীত শ্রামান বশন্ধী ভবতি ঘ এবং বেদ ॥ ২ 

এই হৃদয়ের দখিন ছুয়ারে ব্যান নামে যিনি রন 

শ্রবণেন্দ্রিয় রূপে তিনি খ্যাত চন্দ্রমা তিনি হন 

এই ব্রন্মরে জানি মনে সার 

বিভূতি ও খ্যাতি রূপে পুজ। তার 
এই উপাসন। কবে যেই জন যশম্বী সেই হয় 
বিভৃতি লতিয়া খ্যাত তিনি হন এই ত্রিভুবনময়। 

অথ যোহস্য প্রত্যঙ সুষিঃ সোহপানঃ সা বাক্ সোহগ্নিস্তদধে তদ্ 
্রক্মবর্চসমন্নাভ্ভমিত্যুপ।সীত ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদে! ভবতি ঘ এবং বেদ ॥ ও 

এই হৃদয়ের পশ্চিম দ্বারে যেজন অবস্থিত 

তিনিই অগ্নি বাকইন্দ্রিয় স্পপান নামেতে খাত 

এই ব্রন্মরে মনেতে জানিয়। 

(ব্রন্মতেজ) অন্নের আদি বলিয়। স্মরিয়। 

উপাসন। করে যেই জন তিনি তেজব্বী হয়ে রদ 

দীপ্ত অগ্নি লভি হুদয়েতে উক্তলিত তিনি হন। 

অথ ঝোহস্যোদও স্থুষিঃ স সমানস্তন্থনঃ স পর্জন্যস্তদেতৎ কীন্ডিশ্চ 

ব্য্টিশ্েত্যুপাসীত কীন্ডিনান্ ব্ুযুষ্টিমান্ ভবতি ঘ এবং বেদ ॥ ৪ 

ওই হৃদয়ের উত্তর দ্বারে সমান নামে যে রয় 
তিনি মনরূপে বৃষ্টি দেবত। বরুণ যাহারে কয় 

সমান নামেতে এ ব্রহ্মরে 
কীন্তি ব্যষ্টি চেয়ে পু করে 

ব্যষ্টি অর্থে দেহ লাবণ্য সেজন প্রাপ্ত হয় 
কীত্তি লভিয়। এ জগৎ মাঝে সেই জন খ্যাত রয়। 



ছান্দোগা উপনিষদ ১৪১ 

অথ যোইন্যোধব? জুধি স উদনঃ স বারুঃ সআকাশস্তদেতদোজস্চ 
মহশ্চেত্যুপাসীতৌজন্বী মহস্বান্ ভবতি ঘ এবং বেদ ॥ ৫ 

ওই হৃদয়ের উদ্ধ দ্বারেতে উদান নামে যে রয় 
তিনিই আকাশ তিনি বাঁযুবূণে সকল ব্যাপীয়া রয় 

উদান নামেতে এই ব্রহ্মরে 

সহঃ ও ওজস বলি পুজা! করে 

বলবান আর মহৎ জনের অর্থ ইহাই হয় 
পুজে যেইজন ওজস্বী আর মহীয়ান হয়ে রয় 

তে বা এতে পঞ্যব্রন্মপুরুষাঃ স্বর্ন লো মত ঘ্বারপাঃ সঘ এতানেবং 
পঞ্চ ব্রন্মপুরুচ্ান্ ব্বর্গস্য লোকচ্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে নীরে। 
জায়তে প্রতিপগ্তে স্বর্গলোকং ঘ এত।নেবং পঞ্চ ব্রক্মপুরুষান্ 
স্ব্গস্য লোকস্য ভ্বারপান্বেদ ॥ ৬ 

এই পাঁচজন ব্রহ্ম অধীন বর্গের দ্বারপাল 
এই গুণ লভি পূজে যেইজন বীর আসে কুলে তার 

এই পাঁচজনে যেই পূজ। করে 
এই সব গুণ ভক তিতে স্মরে 

ব্রহ্ম পুরুষে উপাসনা করি স্বরগ সেজন পায় 

ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত যাঁর ভেদজ্ঞান যার যায়। 



উপনিষদ অর্থ্য 

অথ বদতঃ পরো। দিবো। জ্যোতিীপ্যতে বিশ্ব 5 পৃষ্ঠে সর্বও£ 
পৃ্েঘনুত্তমেযৃত্তমেু লৌকেঘিদং বাব তদ্ যদিদমন্টিকস্তঃ পুরুষে 
জ্যোতিস্তস্তৈ ষা দৃষ্টিধত্রৈতদস্থিষ্থরীরে সংস্পর্শেনোঞ্চিমানং বিজ্লানাতি 
তন্যেষ। শ্রুণতির্যট্রভৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদর্ুরিবাঞ্জেরিব 
জ্বল্গত উপশ্ৃণোতি ভদদেতদ্দৃষ্টং চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্ঃ শ্রমতে। 
ভবতি ঘ এবং বেদ ব এবং বেদ ॥৭ 

১৪২ 

এই স্বরগের ও উদ্ধে যেজন জ্ঞোতিতে গ্রকাশময় 

তিনিই আবার মানব শরীরে মধ্যে জ্যোতিতে বয় 
এই জ্যোতি তাপ যখন না রর 

এদেহ শীতল প্রাণ চলে যায় 

দরশ পরশ দুয়ের মাঝেতে তাব তাপ দেহে রয় 

কর্ণে ঢাকিলে রথ নির্ধোষে দেল তারি পরিচয় 

উক্ত জ্যোতিকে সেই জ্ঞানী জন দরশে পরশে পায় 

জানে এই জ্যোতি পরমাস্মায় একাত্মভূত হয় 
এই কথা জেনে যেই পুজ। করে 
ব্রহ্ম প্রতীক বলি তেজে স্মরে 

সেই সাধুজন দরশন তবে যত নরগণ যায় 

লোক বিশ্রুত হন সেইহ্ছন যেজন ত্রন্ষে পায়। 



ভৃতীয়াধ্যায় ঃ চতুর্দশ খণ্ড 
সর্ব খছিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপনীভ। অথ খলু ব্রুময়ঃ 
পুরুষো বথাক্রতুরস্মি ব্লকে পুরুষে। ভবতি ভথেতঃ প্রেত্য ভবতি 
স ক্রতুং কুবাঁত ॥ ১ 

ব্রহ্মাই এই জগত কারণ তাহ হতে জাত হয় 
তাহার মাঝেতে জীবিত থাকিয়। তার মাঝে লীন হয় 

শাস্ত হইয়! তার পুজা কর 

তিনি সব জান মনে তারে স্মর 

যেহেতু মানুব ভাব রুপী জেন জীবন মরণ ময় 

জানি এই কথ! মনের মাঝেতে আন দৃঢ় প্রত্যয় । 
মনোময়ঃ প্রাণ শরীরে। ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাজ্স। 

সবকর্ণ। সবকামঃ সবশ্ান্ধঃ সবরসঃ লব মিদমভ্যান্তোহবাক্যনাদরঃ ॥ ২ 
করি কি করিনা এই যে ভাবন। শরীর মাঝেতে রয় 
এই দেহ মাঝে জ্ঞানে বিরাজেন যেঞ্জন মহিষমমঘ় 

আকাশ আত্ম! সত্যেতে স্থির 

সব কামনার ধন যেই বীর 

সকল কাজেতে সকল গন্ধে সবরসে যেই বয় 

বিকার বিহীন ইক্দ্রিয় হীন বরাজে জগতময়। 

এষ ম আক্মাহস্তহ্বদয়েহণীয়।ন্ ব্রীহেব? ববাঘ। সর্ধপা। 
্যামীকাদ। শ্যামাকতগু,লাদ্বৈধ ব আত্মাহন্তহৃদ য়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্য 
জ্যায়ানভ্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবে। জায়ানেভ্যে। লোকেভ্যঃ॥ ৩ 

হৃদয় পন্প করি আলোকিত এইবূপে যিনি রন 

নিখিলের সন সূক্ষ্ম বস্ত হতেও শুল্মস হন 

হৃদয় কমলে রাজিত সে জন 

বিশাল হইতে বিশাল যেহন 

ত্রিলোক হইতে অনস্ত যেন অন্ত না পাই তার 

শৃন্ষ্ের মাঝে স্থক্ম যেন বিশালে বিরাটাকার। 



১৪৪ উপনিষা অর্থ্য 

সর্বকর্ন। সর্বকামঃ সবশ্ান্ধ; সবরসঃ সবমিদনভ্যান্তোহবাক্যনাদর 
এষ ম আত্াহত হৃদয় এতঘূব্রদ্দিতমিভঃ প্রেত্যাভিসংভবিতান্মীতি 
যস্য স্যাদদ্ধ। ন বিচিকিৎসাহস্তীতি হ স্মাহ শাপ্তিল্যঃ শাণ্তিল্যঃ ॥ ৪ 

সকল কাজেতে সব কামনায় যেজন বিরাজমান 

সকল গন্ধে সকল রসেতে যেজন বিদ্যমান 

বল? বিহান ইক্ড্রিয় হীন 

সবের মধ্যে যে রহে বিলীন 

আমার হৃদয় পদ্ম মাঝারে আত্মা রূপে সে রয় 

ইনিই ব্রহ্ম ইহারে পাইব আমি জানি নিশ্চয়। 

এই দেহ ত্যাজী পাইব ইহারে মনে স্থির আমি জানি 

শাগুল্য খষি জানি ধ]ান যোগে বলেছেন এই বাণী 
যাহার মনেতে স্থির নিশ্চয় 

আছে এই কথা নাহি সংশয় 

স্থির জেনে। মনে মৃত্যুর পরে ব্রন্মে সে জন পায় 

সব কামনার হয় অবসান সেই জনে যেই চায়। 

তৃতীয়াধ্যায় ঃ পঞ্চদশ খণ্ড 

অন্তরিক্ষোদরঃ কোণে। ভূমিবুগ্ধে। ন জীর্যতি। দিশে! হাস্য 
অরস্তয়ে। ভোৌরস্যোন্তরং বিলং। জ এষ কোশো। বনুধানস্তল্মিন্ 
বিশ্ববিদং ভ্রিতম্ ॥ ১ 

আকাশ রূপেতে উদর যাহার অধঃ যার ধরণীতে 

ভুবন কোটি না হয় বিনাশ জেন এই আগতেতে 
বিভিন্ন কোন তার দিক হয় 

ছ্যলোক ইহার মুখ নিশ্চয় 
এই রতনের ভাণ্ডার বলি ভূবন কোষেরে জেনে 
ইহার মাঝেই যত কিছু রাজে মনেতে এ কথ! মেনো । 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১৪৫ 

তস্য প্রাচী দিগ্র, জুভুনণন সহম।ন। নাম দক্ষিণ। রাজ্জী লাম প্রতীচা 
নুভুত। নামোদীচী তাদাং বাধুবুসঃ সঘ এতমেৰং বারুংদিণাং 
বগুসং বেদ ন পুঞ্জররোদং রোদিতি সোহহমেতমেৰং 
বানুং দিশাং বদং বেদ ম। পুত্ররোদং রুদম্ ॥ ২ 

ভুবন কোষের পূব দিকেরে জুহু বলি খ্যাত রয় 

দক্ষিণ দিকে সহমান। আর পশ্চিম রাজ্জীকয় 

স্থভূতা উত্তর মনে জেনে ঠিক 
বাযু শিশু রূপে যেখা যত দিক 

দিক সমূহের সন্তান রূপে বাষুরে অমর জানে 

পুত্র শোকেতে রোদন সেজন করেন৷ ব্যাকুল প্রাণে । 
অরিষ্টং কোশং প্রপগ্ভেহমুনাহুমুন। প্রাণং প্রপণ্ভেহমুনাহমুনাহমুন। 
ভূঃ প্রপন্ভেহমুনাহুমুনা হমুন। ভুব; 'প্রপঘ্েহমুনা মুনা হমুন। হ্বঃ 

প্রপত্ভেহমুনাহমুনাহমুন। ॥ ৩ 

সন্তান নাম ধরিয়া! এবার তাহার শবণ লও 

অবিনাশী কোষে মনেতে পুজিয়া পরাণের কথ। কও 
সম্তান তরে লইন্থ শরণ 
শোকতাপ যেন না পাই কখন. 

ভূঃ ভূব স্বর এই তিনজনে শবণ আমি যে লই 

শরণাগতেরে আশ্রয় দিতে কেবা আছে তোম। বই । 

স বদবোচং শ্রাণং প্রপস্ত ইতি প্রাণো! ব। ইদ্ং সব€ ভূজং 
ষদ্দিদং কিঞ্চ শমেব তৎ গ্রযপগুসি ॥ 8 

বলিলাম আমি ওহে প্রাণ আমি তোমার শরণ লই 

যেথা যত জীবে তুমিই বিরাজ তৃমি ছাড়া কেহ নাই 

তাই লইলাম শরণ তোমার 
তুমি ছাঁড়া কেহ কোথা নাই আর 

তোমার শরণ ছাড়া মোর আর অন্ত গতিতে! নাই 

সব জীবে তুমি বিরাজিছ বলে তোমার শরণ চাই । 
১৬ 



১৪৬ উপনিষদ অথ্থ্য 

অথ বদবোচং ভূঃ প্রপঞ্ত ইতি পৃথিবীং প্রপন্ভোইস্তরিক্ষং গ্রপণ্তে 
দিবং প্রপন্ত ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৫ 

আবার বলেছি ভুলোকের আমি শরণ লাভ যে করি 
ইহাতে বলি যে পৃথবীর আমি শরণ লাভেতে তরি 

আকাশের আমি লই যে শরণ 
স্বরগের ও আমি লই যে শরণ 

সবার শরণ লয়ে এই মন তোমার শরণ লয় 
জানে গানীগণ যত সুধীজন তুমি যে সর্ধময়। 

অথ ঘদবোচং ভূব গপ ইত্যগ্িং এ্রপণ্ডে বানুং গ্রপদ্ 
আদিত্যং প্রপস্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৬ 

এবে পুনরায় বলি আমি ভূবঃ তোমার শরণ লই 
অগ্নি বায়ুর শরণ লইয়। সূর্য শরণ লই । 

অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্ভ ইত্যপ্থেদং প্রপণথে যভুবেদং গ্রপন্তে 
সামবেদং প্রপন্ভ ইত্যেব তদবোচং তদবোম্ ॥ ৭ 

ইহার পরেতে বলি পুনঃ জামি স্বর এর শরণ লই 
উহার সাথেই খক যজু সামবেদের শরণ লহ । 

তৃতীয়াধ্যায় 2 ষোড়শ খণ্ড 
পুরুষে বাব যক্ন্তস্য যানি চতুবিংশতিবর্ধাণি তু প্রাতঃসবনং 
চতুবিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্র প্রাভঃ সবনং তদন্য বসবোহন্থায়ত্তাঃ 

প্রাণ বাব বসব এতে হীদং সব বাসয়ন্ভি ॥ ১ 
পুরুষই যজ্ঞ প্রথম চবিবশ বছর আয়ু যা! তার 
তাহ। প্রাতঃ স্লান গায়ত্রী ছন্দ চবিবশ অক্ষর যার 

প্রাতস্নানেতে গায়ত্রী গান 

স্তোত্র গাহিয়া তবে করে সান 

পুরুষ যজ্ঞ প্রাত: স্নান মাঝে বন্থুগণ অনুগত 
প্রাণ সমুহতে বন্ুগণ রাজে সমভাবে অবিরত | 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১৪৭ 

তঞ্চেদে তম্মিন্ বয়সি কিঞ্চতুপতপেৎ স ত্রপ্নাগ প্র!ণ। বসব 
ইদ্রং মে প্রাভঃদবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি মাহহং প্রাণান।ং 
বন্তুনাং মধ্যে বজ্ঞে। বিলোঞ্দীয়েত্যুদ্ধেব তত এত্যগদে। হু ভবভি ॥ ২ 

এ বয়সের মধ্যেও যদি কোন রোগে ছৃখ দেয় 

তবে যেন তিনি 'এই মন্ত্রটি জপ কবে নিশ্চয় 
ওহে বস্তু রূগী যত প্রাণ 
প্রাতঃ সনের সহ কর দান 

মধ্য সনের মিলিত ফলেতে, প্রাণে না বিলীন হই 

এ পুজার ফলে ব্যাধিতে মৃক্ত হন তিনি নিশ্চয়ই । 
অথ ঘানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ধাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুম্চত্বারিংশ- 
দক্ষরা ব্রিটুপ, ব্রৈ্ঠভং মাধ্যন্দিনং লবনং তদ্যস কুদ্! অস্থারত্বাঃ 
প্রাণা বাব কুদ্র। এতে হীদং সবং রোদন ॥ ৩ 

ইহা পবেতে চুয়ালিশ বছর মাধান্দিন সানময় 
অত আখরেতে ত্রিষ্্প ছন্দ মণ্ধে কথিত রয় 

পুরুষ যজ্ছে রুদ্ররা যত 
এই সবনের জেন অনুগত 

প্রাণ সমূহেরে রুদ্র বপিরা অ।পণার মনে মেন 

সবারে কীদায় এই প্রাণ ভাহা নিশ্চয় মনে জেন। 

তং চেদেতশ্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেত স ব্রয়াৎ প্রাণ কুদ্রে। গং 
সে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহহং প্র।ণাণাং 

কুদ্রেণ।ং মধ্যে ঘজ্ঞে! বিলোন্দীয়েত্যুদ্ধেব তত এত্যগদ। হ ভবতি ॥৪ 
এই বয়সের মধ্যে যে ব্যাধি তারে যন্্রণ। দেয় 
তাহা! হালে এই মন্ত্র জপিয়। বলে যেন নিশ্চয় 

হে রুগ্ররূগী যত প্রাণ গন 
মাধ্যন্দিন যা আছে সবন 

তাহার সাথেতে তৃতীয় সবনে তুমি হে মিলিত কর 

প্রাণের মধ্যে রুত্ররূপেতে বিলীন ন! হই স্মর। 
(এতে ব্যাধি যুক্ত হইবেন) 



১৪৮ উপনিষদ অর্থ 

অথ বান্থাষ্টাচত্বারিংশগ্বর্ধাণি তত্তৃতীয়সবনমঞ্টাচত্ব।রিংশদক্ষরা জগতা 
জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যা দিত্যা অন্ধয়্তাঃ প্রাণ। বাবাদিত্যা এতে 
হীদং সবমাদাদতে ॥ ৫ 

ইহার পরেতে আটচল্লিশ আয়ু সে তৃতীয় স্নান 
জগতী ছন্দে এ আখরেতে মন্ত্র ছন্দ গান 

পুরুষ যজ্ছে আদিত্যগণ 
তৃতীয় সবনে অনুগত রণ 

প্রাণবৃন্দই আদিত্য যেন ভূত বর্গেতে রয় 
আদান গ্রহণ করিয়া সকল পরাণ মাঝে সে রয়। 

তং চেদেতম্মিন্ বয়পি কিঞ্িছুপতপেও জ ভ্রয়া প্রাণ। আদিত্য। 
ইদং মে তৃত্তীয়সবনমায়ুরনুসম্তনূঙেত্তি মাহহং প্রাণানামাদিত্যানাং 
মধ্যে য্ঞে। বিলোন্সীয়েত্যুদ্ধেব তত এত্যগদ। হৈব ভবতি ॥ ৬ 

উক্ত বয়স মধ্যেতে বি ব্যাধিতে কষ্ট দেয় 

এ মন্ত্র ্রপি বলিবেন তিনি, আদিত্য রূপে রয় 

প্রাণগণ মোরে তৃতীয় সবন 
কর পৃর্শাযুন। হয় মরণ 

আদিত্য রূগী প্রাণগণ মাঝে বিলীন ন। যেন হই, 

ব্যাধিতে মুক্ত হইয়। নিরোগ হন তিনি নিশ্চয় | 
এভদ্ধ স্ম বৈ ততিদ্বামাহ মহিদ।স এঁতরেয়ঃ স কিং ম 
এতদ্ুপতপজি যোছুহুমনেন ন প্রেম্তামীতি স হু ষোড়শং বর্ধশতম্ 
জীব প্র হ যোড়শং বর্ধশতং জীবতি ঘ এবং বেদ ॥ ৭ 

ইতর! তনয় মহিদাস এই যজ্ঞ জানিয়া কয় 
হে মৃত্যু তুমি বৃথাই হুঃখ দাও মোরে নিশ্চয় 

মরিব ন। আমি ঠিক যেন ইহ! 
একশত যোল বৎসর যাহ। 

বাচিলেন তিনি, এ তথ্য জানি যেই জ্ঞানী সুধী জন 
রোগাদি শুন্য হয়ে অত আয়ু সেই জন বেঁচে র'ন 



ভৃতীয়াধ্যায় ঃ সপ্তদশ থণ্ড 
স যদশিশিষতি হণ পিপাসতি যর বূমতে তা অস্য দীক্ষা ॥ ১ 

পুরুষ যজ্ঞে অনুষ্ঠাত। সে ক্ষুধা তৃষ্কায় র'ন 
এ যজ্ছেতে অনেক দুঃখ সেজন প্রাপ্ত হন। 

বিধি বজ্জেতে দুঃখ যেমন 
জীবন যজ্ছে জানিও তেমন 

বন্থু সংযম বহু হুঃখেতে এ পুজ। পূর্ণ হয় 
জীবন যজ্ছে বু ব্যথ' ছুখ বনু ব্যর্থভাময়। 

অথ বদক্পীতি ঘ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি ॥ ২ 
তাহার পরেতে আহার পানেতে তিনি আনন্দ পান 

ঈষ্টি যজ্ঞ সম সাদৃশ আনন্দ করে দান 
বিধি যজ্বের হলে সমাপন 
যজ্ঞ হোতার প্রফুল্ল মন 

তেমনি জানিও জীবন যজ্ঞ যেইদিন শেষ হবে 

আনন্দ ময়ে লভি সেইদিন দুখ সব দূরে যাবে। 
অথ যন্ধসতি বজ্জক্ষতি যন্ৈথুনং চরতি ভ্ততশক্্ৈরৈব তদেতি ॥ ৩ 

ইহার পরেতে হাস্তে আহারে মিথুনেতে রত রন 
স্তোত্র শাস্ত্রে সাদ্ুশ লভি সেই যাঁজ্িক গণ । 

অথ বন্তপে। দানমার্জবমহিংস। সভ্যবচনমিতি তা! অস্য দক্ষিণা: ॥ ৪ 

ইহার পরেতে তার তপন্ত। দান সরলত। ময় 
অহিংস আর সত্য বাদিত।, দক্ষিণ। রূপে রয়। 

তম্মাদাছঃ সোস্তত্যসোষ্টেতি পুনরুতপাদলমেবাস্য তল্পরণ মেবাবস্ৃুথঃ ॥৫ 
মায়ে সন্তান প্রসবি যেমন আনন্দ লাভ করে 

বজ্ঞেতে সোম রস নিক্ষাশি যজ্ঞ পূর্ণ করে 
পুরুষ যজ্ঞ জানিও তেমন 
উৎপত্তি ষে হয় যে যেমন 

মৃত্যুর সাথে তুলনীয় যেন অবভৃথ-_ন্সান 

জনমে মরনে সমান ক্রিয়াদি জানে সেই মতিমান। 



১৪০ উপনিষদ অর্থ 

তথ্বৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্জো বাচাপিপাঁস 
এব দ্র বব সোইস্তবেল যামেতজ্রয়ং প্রতিপঘ্ভেতাক্ষি তমস্যচ্যুতমসি 
প্রাণ সংশিতমসীতি তৈতে দ্বে খচৌ ভবভ: ॥ ৬ 

আঙ্গিরসের বংশীয় ঘোঁর দেবকী তনয়ে বলে 

সেই যাক্জিক এই মন্ত্রটি জপে মরণের কালে 
স্বরূপে থাকিয়। তুমি অক্ষত 

স্ুল্ম প্রাণেতে আছ অবিরত 

বিশেষ এ জ্ঞান শুনিয়] কৃষ্ণ নিস্পহ তবে হন 

প্রাণের সহিত অভিন্ন বিনি আত্ম! রূপেতে রন । 

আদি প্রতুপ্য রেতসঃ উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতি; পশ্যন্ত উত্তরং 
স্ব: পশ্যন্ত উত্তরং দেব দেবত্র। 'সূর্বমগন্ম জ্যোতিরুভমমিতি 
জ্যোতিরুভ্তরমমিতি ॥ ৭ 

পব ব্রন্মেতে প্রকাশিত যেই উদ্ধল কিরণ ভাতি 

দিবালোক হ্যায় সব ব্াযাপিয় রহে যাহ দিবারাতি 

চির পুবাতন জগত কারণ 
পরম জ্যোতিকে করি দরশন 

ব্রন্দে জানিয়। যত জ্ঞানী জন সবামাঝে তারে পায় 

সবাঁকাঁর মাঝে শ্রে্ যেজন যাহারে সকলে চায়। 

আমাদের এই হৃদয়ের মাঝে উজ্জল যেই জোতি 

তাহার সহিত জেন অভিন্ন স্ুধ্যের ওই জ্যোতি 

অজ্ঞান মোহ করি বিনাশন 

ওই জ্যোতি যেই করে দরশন 
সকল জ্যোতির হতে উজ্জল যেজন জোতিরয় 

দেবগণ মাঝে পরমেশ্বরে তাহার দরশ হয়। 
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মনে৷ ব্রন্দেত্যুপাসীতেত্যধ্যাআ্মমথা ধিদৈবতম।কাশে। ত্রন্দেত্যু 
ভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্বং চাধিদৈবতং চ ॥ ১ 

মন ও আকাশে কর এইবার ত্রন্ষমের উপাসন। 

মনেই ব্রহ্ম রূপে হয় জেন অধ্যাত্ম আরাধন। 
অধি দৈবত আকাশেতে হয় 
ব্রহ্ম বলিয়। পুজ নিশ্চয় 

অধ্যাত্ম আর অধি দৈবতে পুজার বিধি এ হয় 
মন «এ আকাশ দৌহের মাঝেতে বক্গ যুক্ত রয়। 

তদেতচ্চতুম্পাছ্ বর্গ ব'ক্ পাঁদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ পাদ2 শ্রোজ্ং 

পাদ ইতাধ্যাত্সমথাধিদৈবতমগিঃ পাদঃ বায়ুঃ আদিত্য পাদে। দিশঃ পাদ 
ইত্যুতয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ ॥ ২ 

মনে। নাম ধারি ব্রন্মের জেন চারিটি চবণ হয় 

বাক এক পদ নাক এক পদ চক্ষুও পদ হয় 

কর্ণও জেন এক পদ তার 

অধ্যাত্ম ব্রহ্ম এরূপ আকার 

আকাশেরও জেন অগ্নিও বায়ু সূর্যও দিকময় 

চাবিটি পদের এই বর্ণন। শাস্ত্রে একথা কয়। 

বাগেব ত্রক্গণশ্চতূর্থঃ পাদঃ সো হগ্িন। জ্যোতিঘ। ভাতি চ তপতি 

চ ভাতি চ তপতি চ কীত্য| ঘশস। ব্রন্গবর্চসেন ঘ এবং বেদ ॥ ৩ 

বাক ইক্ড্রিয় মনো! ব্রন্মের একটি পদ যে হয় 
অগ্নি পেতে জ্যোতির সহায়ে বাকই দীন্ত রয় 

এ পদ হতে করে তাপ দান 

এই কথ। জানে যেই মতিমান 

কীন্তি বলেতে হয়ে বলীয়ান তেজে তেজস্বী হন 

আপন প্রভাবে সবাকারে তিনি তাপ দানে রত রন। 



১৫২ উপনিষদ অর্থ 

প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতর্থ; পাদঃ স বাযুন। জ্যোতিষ ভাতি চ তপতি 
চ ভাতি চ তপতি চ কাত্ত্যা বখস। ব্রহ্গাবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৪ 

স্বাণ ইন্জিয় ব্রন্মের চারি পদের একপদ হয় 
উহ! বায়ু রূপ জ্যোতির দ্বারায় উজ্জলিয়! তাপময় 

এই কথা যিনি মনেতে জানিয়া 

অপর জনেরে তাপ প্রদানিয়া 

যশ ও ব্রহ্ম তেক্তে তেজন্বী হয়ে চিরদিন রন 

গন্ধ গ্রহণে উৎসাহি হয়ে গন্ধ বিতরি রন। 

চক্ষুরেব ব্রক্গণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সর আদিত্যেন জ্যোতিষ। ভাতি চ তপতি 
চ ভাতি চ তপতি চ কীনা যশস। ব্রন্মবর্চসেন ঘ এবং বেদ ॥ ৫ 

ব্রহ্মের চারি চরণের এক চরণ নয়ন হয় 

আদিত্য রূপে জ্যোতি বিভরিয়া উজলিয়া তাপময় 

: এই কথাটুকু জানে যেই জন 
জ্ঞানের প্রভায় বিকশিত মন 

বশ কীত্ডিতে ব্রহ্ম তেজেতে তেজ্জস্বী তিনি হন 
তাপ দান করি এই গুণীজন ভূবন উজ্জলি রন। 

ঞোত্রমেব ব্রন্মণশ্চতুর্থ; পাদঃ স দ্রিগ্নভির্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ 
ভাতি চ তপতি চ কীত্য। ঘশস৷ ব্রহ্মবিসেন ঘ এবং বেদ ঘ এবং বেদ ॥৬ 

কর্ণ জানিও ব্রহ্মের চারি পদের এক পদ হয় 

উচ। দিগ রূপ জেযোতিরে ছড়ায়ে উজলে উত্লময় 

উহা হতে তাপ করে যেই দান 

এই কথা জানে যেই মতিমান 

যশকীতিতে ব্রহ্মতেজেতে তেঙ্জন্বী তিনি হ'ন 

সবার মাঝেতে জ্ঞান বিতরিয়া থাকে সেই গুনীজন। 
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আদিত্য ।ব্রজেত্যাদেশস্তান্যো পব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্রা আসীও তু 

সদ্দাসীও ত€ সমভবগ তদাগ্ডং নিরবর্তত তু সম্বগসরন্ত মাজামশয়ত 
তল্িরভিগ্ভত তে আগুকপালে রজতং চ স্ুবর্ণং চাভবতাম্ ॥ ১ 

সূর্য্য ব্রহ্ম তার পুজা তরে এই কথ বল হয় 
স্থষ্টির আগে জগৎ অসৎ বিকৃক্ধ মনে লয় 

পরে সং হলে তাহে সম্ভূত 

ডিমের আকারে হল পরিণত 

বছর পরেতে উহা। ভাগ হয়ে ছুই ভাগ হয়ে রয় 

অর্ধেক তাঁর রৌপ্য বরণ আধেক স্বর্ণ ময়। 

তদ্ যদ্ রজতং পেয়ং পৃথিবী যও জুবর্ণং সা দ্যোর্যজ্জরা যু তে পর্বত 
যছুল্বং মেঘে নীহারো। য। দমনয়স্ত। নছো যদ্ধান্তেয়মুদকং স সমুদ্রেঃ ॥ ২ 

তাহার মধ্যে রজত ময় যা পৃথিবী অধ:তে রয় 

উদ্দে স্থাপিত সুবর্ণভাগে স্বরগ সে সুখময় 

গর্ভ আবরি পরত ভাব 
আবরণ মেঘ হিম উন্ব আর 

জাতকের শিবা সকল হইয়া নদী সব বয়ে যাঁয় 

জাতকের পেটে মৃত্র হইয়! সমুত্র জল রয়। 
অথ যত্তদজায়ত সোহসাবাদিত্যস্তং জায়মানাং ঘোষ। উলুলবোহ 
উলুলবোইনুদতিষ্ঠন্ সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাস্তম্মা তন্যোদয়ং 
প্রি প্রত্যায়নং প্রেতিঘোষ উলুলবোহমৃত্তিষ্ন্তি সর্বাণি চ ভূতানি 
সর্বে চ কামাঃ ॥ ৩ 

তাহ হাতে 'এবে জন্ম লইল আধার নাঁশিয়। রবি 
তাহারে হেরিয়। উৎসব ধ্বনি করিয়া-উঠিল সবি 

পর্বত আর জঙ্গম দল 
উদ্দিত কাম্য যা কিছু সকল 

সেই হতে রবি উদয় অস্তে উৎসব ধ্বনি হয় 
জীব বর্গের ও কাম্য জনের উত্থান তবে হয় । 



১৫৪ উপনিষদ 'অর্থ্য 

সব এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রন্দেত্যুপাস্তেইভ্যাশে। হ যদ্দেনং 
সাধবে। ঘোষ! আ। চ গচ্ছেযুরপ চ নিজেডেরল্সিজেড়েরন্ ॥ ৪ 

এই আদিত্যকে এইরূপে জেনে পুজ। করে যেই জন 
ব্রহ্ম বলিয়া! তারে উপাসন। করে যেই সুধাজন 

তাহার প্রতি সে মঙ্জলধ্বনি 

আকুষ্ট হয়ে উঠে রণরণি 

মানন্দধ্বনি শুনে আনন্দে পূর্ণ হয় সে মন 

আদিত্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া! পুজ করে যেই জন। 

চতুর্ধাধ্যায় ২ প্রথম খণ্ড 
ও জা নশ্রর্গতর্থ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ে। বন্দ যী বন্ছপাক্য আস 
সহ মর্বত আববথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্বত এব মেহন্নমণশ্যান্তীতি ॥ ১ 

জানশ্রুতির পৌত্রের সত শ্রদ্ধায় দান করে 

বহু অন্নের রন্ধন করি এই তবে মনে করে 

ভোজনাথারা মিলিয়। সকলে 
আমার মনন খাবে কুতৃহলে 

ভাবি এই কথা পাস্থ নিবাস দিকে দিকে করে দেয় 
প্রচুর অন্ন দানিয়া তৃপ্ত দানবীর সেই হয়। 

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংজে। হংলমভ্যুবাদ হো। 
হোহয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানভ্রুতে; পৌত্রায়ণন্য সমং দিব 
জ্যোভিরাততং তম্স। গ্রসাউঙ্গীত্তত্ব। ম! প্রধাক্ষীরিতি ॥ ২ 

দেব ঝষি গণ তাহার শ্রদ্ধ। দানেতে তুষ্ট হয়ে 

এক রাত্রিতে আমিলেন সেখ। হংসের রূপ লয়ে 

পেছনের দিকে যেই হাস রয় 
অগ্রগামী সে তারে তবে কয় 

ওহে ভল্লাক্ষ দেখ এ রাজার প্রভাবে হাালোক ময় 

তবে দেখ যাতে পুড়ে নাহি যাও ও তাপে দগ্ধ হয়। 



ছান্দোগা উপনিষদ ১৫৫ 

তমু হু পরঃ প্রত্যুব(চ কম্থর এনমেতও সন্তং সধুগ.বানমিব রৈক 
মাথেতি যোনু কথং সধুখ। রৈর ইতি ॥ ৩ 

ভল্লাক্ষ তারে এই উত্তব দিলেন শোন গে। সবে 

অতি সাধারণ এরে তুমি রৈক্ষের মত কথ! কবে 
সধু্খ। মানে বীর সেই জন 

জোয়াল বা গাড়ী যে করে বহন 

সেই যে রৈকক বীরের মতন তার মত কথা বলো 

অপর হংস জিজ্ঞাসে বৈক কেমন ত। মোরে বলে।। 

যথ। কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংঘন্ত্যেবমেনং সর্ব তদভিসটৈতি 
যৎ কিঞ্চ প্রড।ঃ সাধু কুবন্তি বস্তদ্বেদ যু স বেদ জ ময়ৈততস্ত ইন্ডি॥8 

ভল্লাক্ষ কহেন তখন পাশার ফেল! যে দান 

ষাহা৷ ফেলি সবে জয় লাভ করে ছোট ছোট যাহ। দান 

জয় লাভ করি মাঝে পায় লয় 

তেমতি জনিও মনে নিশ্চয় 

যেথ। যত প্রাণী পুণ্য যা করে সবি রৈরুই পাঁয় 
রৈকেব মত যেবা তাহ জানে সেও তারি মত পায়। 

তু হু জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুআব স হু সঞ্জিহান এব ক্ষপ্তার 
মুবাচাঙ্গারে হ সুখ্থানমিব রৈরুমাণ্খেতি যে। নু কথং 
সধুগ্বা রৈক ইতি--॥৫ 

উভয়ের কথ। জানশ্রুতির পৌত্রের সত শোনে 

প্রভাতে যখন বৈভালিকের। বন্দন৷ করে গানে 
শষ্য! তেয়াগী বলেন তাদের 

আমারে কিবলে। সম রৈক্ের 

সেই জন বলে সমুগ্থা সে বৈক্ক কেমন হয় 
কন তিনি শোন বাল আমি তোম। যাহ! জানি সমুদয় 



১৫৬ উপনিষদ অর্থ্য 

বথ। ক্ৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং দর্ব তদভিমৈতি 
ঘ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুবস্তি বস্তছেদ যু সবেদ স ময়ৈত দুক্ত ইতি--৬ 

পাশাতে যেমন কৃত পার্থের ্বারাতে বিজয় হয় 

অপর সকল দানগুলি যথা তাহাতে বিলীন ময় 

তেমনি সবার পুণ্য য। হয় 

রৈকক পুণ্যে মিশে জেন যায় 
রৈকের এই মহিমা গরিম! জানে জেন যেই জন 

আমার কাছ্ছেতে রৈক্কের মত তিনিও পুজ্য হন। 

সহ ক্ষল্তাহস্িষ্য নাবিদমিতি প্রচ্যেয়ায় তং হোবাচ যত্রারে 
ব্রাক্মণন্যান্বেষণ। তদেনমছেতি ॥ ৭ 

অনেক খুঁজিয়। সেই স্তব কারি ফিরি আসি তবে কয় 
ন। পারি জানিতে কি করে জখনিব কহ মোরে মহাশয় 

জনশ্রুতি সে বলেন তখন 

ব্রহ্মাজ্জের এবে প্রয়োজন 

তাদের সাথেতে কর দরশন তাহারা এসব জানে 

সন্ধান কর ব্রন্মজ্ধের এই লয় মোর প্রাণে । 
সোহধস্তাচ্ছকটন্ত পাঁমানং কষম।ণমুপো'পবিবেশ তং হাভ্যুবাদ 
ত্বং নু ভগ্বব; সধুখ। রৈক ইত্যহং ভারা ইতি হ প্রতিজজ্ঞে সহ 
ক্ষতাইবিদমিতি প্রত্যেয়ায় ॥ ৮ 

অন্বেষনের পরে শকটের কাছে খোস চুলকায় 
দেখি একজনে গিয়। তার কাছে বিনয় ভরেতে কয় 

কহে তবে সেই স্তবকারী জন 
সযুথ্বা রৈক আপনি কি হন 

স্বীকারিল তবে রৈকক যখন তখন হৃষ্ট মন 

জানিয়াছি বলি সেই জন তবে করিল প্রত্যাবর্তন । 



চতুর্থাধ্যায় £ দ্বিতীয় খণ্ড 
তদুহ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষটশতানি গবাং নিষ্ষম্থতরী রথং 
তদাদায় প্রতি চক্রমে তং হাঁভূযুঝ/দ ॥ ১ 
রৈক্কেমানি বট শতানি গবাময়ং নিক্ষো হয়মন্থতরীরথহনু ম এভাং 
ভগবে। দেখতাং শাঘি থাং দেবতাশুপীস্স ইতি ॥ ২ 

এই কথ শুনি জানশ্রুতির পৌত্রের নন্দন 
ছয় শত গাভী কণ্ঠের হার রথাশ্ব অগনন 

লয়ে সাথে এই ধন আদিগণ 

বৈক্কর কাছে করিল গমন 

করোজোড় করি করে নিবেদন আনিয়াছি তব তরে 

দ্রাও উপদেশ কেমন করিক। দেব উপাসন। করে। 

৩ু হ পরঃ প্রত্যুবাচ।হ হাঞ্ছে। শুদ্র তবৈব সহ গাভরস্তিত তু হু 
পুনবের জানশ্রুতিঃ পো চাএশঃ সহঅং গবাং নিক্ষমশ্বতরীরথং 

গুহিতরং তদাদায় গুডিচত্রমে ॥ ৩ 

কহেন রৈক কঠিন বচনে রে শুর্বে কথ| শোনে! 
গাভী রথ হার তোমারই থাকুক প্রয়োজন নাহি কোনে। 

শুনি এই কথ নিম্মম হায় 
পুনঃ সেই রাজ! তার কাছে যায় 

সহত্র গাভী হার রথ সাথে আপন তৃহিতা। লয়ে 

জানশ্রতির পৌত্রের স্থৃত কহে তার কাছে গিয়ে । 

তং হাভ্যুবাদ রৈকেদং সহত্ং গাবাময়ং নিক্ষো হয়মশ্বতরীরথ ইং 
জায়াহয়ং গ্রামে। যন্মিন্নাসসেহম্থেব ম। ভগবঃ শাধীতি ॥ ৪ 

কহে কর জুড়ি বিনয় বচনে হে রৈক্ধ মতিমান 
তোমার তরেতে সহত্্ গাভী বথ হার বধু দান 

তার সাথে যেই গ্রামে বাস করো 
তাহা আজ হতে জানিও তোমারে 

শুধু তুমি দাও এই উপদেশ আরাধন। কিসে হয় 
আমার 'এ দান করিয়া গ্রহণ কৃপা কর দয়াময়। 



উপনিষদ অথ্থা ১৫৮ 

তন্ত। হ মুখমুপো দ্গৃহন্স, বাচাজহারেমাঃ শুদ্রানেনৈব মুখেনাজ। 
পরিষ্যথ। ইতি তে হৈতে রৈকপর্ণ। নাম মহাবৃবেধু যন্তরাম্ম। উবাস 
তস্মৈ হোবাচ ॥ ৫ 

কন্'দানের আগ্রহ দেখি রৈৰ্ তুষ্ট হন 
কহে উত্তম আমার তরেতে আনিয়া য। য। ধন 

পপ মহাবুষ দেশে রৈকক ৭ 
নামে যে দেশেতে রৈক সে রন 

এ সকল গ্রাম সমস্ত সব রাজ যবে দান করে 
তুষ্ট হয়া রৈক্ক তখন রাজ।রে একথা বলে । 

চতুর্থাধ্যায় 2 তৃতীয় খণ্ড 
বায়ুর্বাব সম্ঘর্গে। ধদা ব! অগ্নিরুত্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদ। সূর্ধে। 
ইস্তগেতি বায়ুমেবাপ্যেভি বদ। চক্ঞোহস্তমেতি বারুমেবাপ্যেতি ॥ ১ 

সন্ধ্গ বলি বায়ুখ্যাভ হন সকলের গ্রাসকারি 

অগ্নি যখন নিভেন তখন মিশে যান সাথে তারি 
স্ষ্য অস্তে করিয়। গমন 

বায়ুর মাঝেতে জেন লীন হন 

চন্দ্র যখন অস্তেতে যান বায়ু মাঝে মিশে খায় 

বাঁয়ুবে তাটিত সম্বর্গ নামে শাস্ত্রের মাঝে কয়। 
যদাপ উচ্দুন্তন্তি বারুমেবাপিধাস্তি বায়ু হৈ্েবৈতান্ সবণন্ সংবৃঙক্ত 
ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২ 

জলরাশি যবে বিশুষ্ষ হয়ে বারু মাঝে লীন হয় 

বারণ বায়ুই নিজের মাঝেতে মাত্মসাৎ করে লয় 
দেবতা গণের মাঝেতে তখন 

সন্বর্গের হয় দরশন 
এইবূপে জেন বায়ুর মাঝেতে দেবতার উপাসনা 
অধিদৈবত রূপে এরে কয় যত জ্ঞানী সুধীজন। | 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১৫৯ 

অথাধ্যাত্মং প্রাণে। বাব সন্বর্গ; স বদ! হ্বপিতি গ্রাণমেব বাগপে)তি 

প্রাণং চচ্ষুঃ প্রাণ শ্রত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণে। হ্েবৈভান সর্বান্ 
সংবৃঙক্ঞ ইতি ॥ ৩ 

শরীরের মাঝে সর্গ রূপে প্রাণ জেন তাহে রয় 

নিদ্র। কালেতে বাক ইক্ড্রিয় প্রাণ মাঝে লীন হর 

প্রাণ মাঝে লীন হয় সে নয়ন 

কর্ণও প্রাণ মাঝে লীন হন 

প্রাণে লীন হয়ে মনও তখন সব প্রাণ মাঝে রয় 

আপন মাঝারে সবারে লইয়া পরাণ পরাণময় । 

তো বা এতৌ দৌ সন্ধর্ে ৷ বাসুরেব দেবেষু প্রাণঃ গ্রাণেকু॥ ৪ 

এই ছুই জন জ্ানিও মনেতে সন্বর্গ ণময় 

দেবগণ মাঝে বায়ু ইঞ্ছিযেতে প্রাণরূপে সেই রয়। 

অথ হ শৌনকং চ কাঁপেরমভিগ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্ 
মাণ ব্রশ্গাচারী বিভিক্ষে ভন্মা। উ হন দর্দতুঃ॥ ৫ 

ভোজন নিরত কপি বংশীয় ওনক তনয় হয় 

কাক্ষসেনি সে পরিবেশনের কাধ্যেতে রত রয় 

ব্রক্ষচারিতে ভিক্ষী যে চায় 

দেয়ন। ভিক্ষ। সেই জন হায় 

ব্রক্মচারীরে পরীক্ষা করে ভাবিয়া! অহংকারি 

ভাবি দান্তিক দিলন। ভিক্ষা ভাবে পরীক্ষা করি । 



১৬৪ উপষিনদ অর্ঘ্য 

সহোবাচ মহাত্মনস্চতুরে। দেব একঃ কঃ স জগার ভূবনগ্ত গোপাস্তাং 
কাপেয় নাভিপন্যত্তি মত্যা অভিগ্রতারিম্ বন্ধ! বসম্তম ষট্যৈ বা 
এতদক্সং তম্মা৷ এতন্স দত্তমিতি ॥ ৬ 

ব্রক্মচারি সে কহেন তখন দেবতা একই হন 
প্রজাপতি সেই চার মহাত্ব। আপনি গ্রাসিয়। লন 

তিন ভুবনের সেই রক্ষক 
ন। জানিয়। মোরে ভাব ভক্ষক 

সবার মাঝেতে রাজে যেই জন তারে ন। দেখিতে পায় 
আমারে না! দিলে অন্ন জানিও তিনিও তাহ! ন পায় । 

তদ্ধু হু শৌনকঃ কাপের প্রতিমন্থানঃ প্রত্যেয়ায়- 
আত্ম। দেবানাং জনিত প্রঞ্জানাং হিরণ্যদংস্ট্রে। ব্তসোইনসূরিঃ 
মহান্তমপ্য মহিমানম।ুরণস্তমানে। ঘদলন্নমত্তি। 

ইতি বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিল্েদমুপ।শ্মহে দত্তান্মৈ ভিক্ষামিতি ॥ ৭ 
শুনি এই কথ। শৌনক তবে মাপনার ক্রুটি ম্মরে 
ব্রন্মচারির কাছে গিয়ে তবে কহে যে বিনয় ভরে 

সব দেবতার আত! যে জন 

সবর্ব আহাবি ক্ষিত নন 

অভ্তগ্র দীত মেধাবী বেজন তাহর মহিমাময় 
তারে পুজি মোরা । অন দানিতে ভৃত্যে তখন কয়। 

তম্ম। উ হ দতুস্তে বা এতে পঞ্চ পঞ্চানযে দশ সম্ভস্তঙ কৃতং 

তম্মাৎ সবণন্মা দিক্ষ্মমমেবে দশ কৃতং সৈষা। বিরাড়ক্সাদী তয়েদং জং 
ৃষ্টং সবনিন্তোদং দৃষ্টং ভবত্যন্পাদে! ভবতি ঘ এবং বেদ ষ এবং বেদ ॥৮ 

ইহার পরেতে তাহার তাহারে ভিক্ষা করেন দান 
পাঁচে পাচ মিলে দশ হয়ে তবে কৃতত্ব তিনি পান 

দশকের সাথে সাদৃশ্য রয় 
দশজন জেন রহে দশময় 

দশদেবতাঁর বিরাট রূপেতে অন্ন ভোক্তা হয় 
অন্ন লভিয়া লভি দর্শন উপলব্ধি যে হয়। 



চতুর্থাধ্যায় ঃ চতুর্থ খণ্ড 

সত্যকামে। হ জাবালে। জবালাং মাতরমা মন্ত্রয়াঞ্চত্রেচ ত্রজ্মচর্ষং 

ভবতি বিবৎস্যামি কিংগে।ত্রো স্হমস্মীতি ॥ ১ 
সত্যকাম সে জবাল। তনয় ডভাকিয়। মায়েরে কয় 

প্রন্মচধ্য তরে গুরু গৃহে যাইব ম1 এ সময় 
বলে। মোরে তুমি কি গোত্র মোর 

ওগে। পুজনীয়। হে জননী মোর 

জিজ্ঞাসা করি জানিবার তরে কি গোত্র মোর হর 

কোন বংশেতে জনম আমার কহ মাগো নিশ্চয় । 

সা হৈনমুবাচ নাহমেতদূবেদ তাত যদ্গোতত্বমসি বহবহুং চরন্তা 
পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলন্ে সাহুহুমেতল্প বেদ যদ্গোত্রত্বম্ি 
জবাল! তু নামাহুনপ্মি সত্যকামে। নাম ত্বমজি স সত্যকম এব 
জাবালে। ব্রুবীথ। ইতি ॥ ২ 

কহেন জবলা যৌবন কালে কমব্যস্ত রই 

গোত্রের কথ। জিজ্ঞাস। তরে সময় তখন কহ 

ষৌবন মাঝে পতি মুত হয় 

শোকে অভিভূতা কহন না যায় 

জিজ্ঞাস কভু করিতে পারিনি কি গোত্র হল মম 

তব পরিচয় জব।ল। তনয় নাম সে সত্যকাম। 

সহ হারিজ্রেমতং শৌতমমেত্যোবাচ ব্রক্মচর্ধং ভগ্গবতি 
বগুস্যা মুযুপেক়্াং ভগবস্তমিতি ॥ ৩ 

হরিক্রমত তনয় সেথায় গৌতম নামে রয় 
তাহার নিকটে যাইয়া তখন সত্যকাম সে কয় 

আপনার কাছে করি আমি বাস 

ব্রহ্মাচধ্যে রত হব আশ 

আপনারে আমি গুরু রূপে মোর পাইতে এ মন চায় 

গৌতম খষি নিকটেতে গিয়া সত্যকাম সে কয়। 

১১ 



উপনিষদ অর্থ 

তং হোবাচ কিং গোত্রে নু সোম্যাসীতি সহোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো! 
যছগোত্রোহহমন্ম্য পৃচ্ছং মাতরং স। ম! প্রত্যব্রবীদ্ বহবহং চরন্তী 
পরিচারিশী যৌবনে ত্বামলভে সাহহমেতন্স বেদ যদ্গো ত্রস্মসি 
জবাল। তু নামাহুমস্মি সত্যকামে। নাম ত্বমসীতি সোথহং 
সত্যকামে! জাবালোইল্মি ভে। ইতি ॥ ৪ 

গৌতম খাবি শুধান তখন কি গোত্র তুমি ধরে! 
আমার গোত্র জানিন৷ বলিয়! দেন তিনি উত্তর 

জিজ্ঞাসা পরে কহিলেন মাতঃ 

বহু করেতে ছিলাম যে রত 

যৌবনে যবে হই উপনীত পাইলাম কোলে তোরে 
স্বামীরে হারায়ে শোকেতে আকুল জানিব কেমন করে ! 
জবল! নীমেতে জননী আমার আমি সে সতাকাঁম 

জানি যাহ। তাহা কচি যে সতা জবাল। সতাকাম। 

তং হোবাচ নৈতদক্রান্গণে। বিবক্ত,মর্তি দমিধং সোম্যহরোপ 
স্ব! নেয়ে ন সত্যাদগা। ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গ 
নিরাকৃত্যোবাচেমাং সোম্যানুসংব্রজেভি ত1 অভিপ্রস্থাপয়ন্স,বাচ 
নাপহজ্মেণাবর্ডেয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাস ত। যদ। সহত্রং 
সম্পেদুঃ ॥ ৫ 

আচার্য তবে সতাকামকে কন আশ্বাস বাণী 

ব্রাহ্মণ ছাঁড়। এমন কথাও কেহ বলে ন। ত। জানি 

হে সোমা সমিধ আহরণ করো 

উপনীত তোম। করি সত্বর 

সত্য হইতে ভ্রষ্ট যে নয় বর্ণ শ্রেষ্ঠ সেই 
শাস্ত্রের কথ! জানিও ইহাতে কিছু জেন ভুল নেই। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১৬৩ 

দীক্ষ। দানির। ক্গীণ ছুবল গোধন হইতে তার 

চারিশত গাভী দিয়! তার পরে দিলেন তাহার ভার 

তাদের চালনে হইলেন রত 
বলিলেন গুরু এই লই ব্রত 

সহত্র এর পূর্ণ নাহলে ফিরিব না আমি হেথ। 

দীর্ঘকাল সে প্রবাসে রহিয়া ফিরিলেন পুনঃ সেথা । 
( গাভী সহশ্র হইলে) 

চতুর্থাধ্যায় 2 পঞ্চম খণ্ড 
অথ হৈনমৃঘভোহভ্যবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রাতি- 
শুশ্রাব প্রাণ্ডাঃ সোম্য সহঅং ম্মঃ প্রাপয় ন আচার্ধকুলম্ ॥ ১ 

সত্যকামের তপস্ত। হেরি বায়ু বৃষ মাঝে আসি 

কহিলেন বৃষ হে সতাকাম! প্রভূ বলে তিনি হাসি 
বৃষভ তখন কহেন বচন 
সহশ্শ মোরা হয়েছি এখন 

আচাধা কাছে লয়ে চল তুমি তাহার কাছেতে যাই 
সত্যকামের সেবায় তুষ্ট গ্রীত হয়ে বলে তাই ! 

্রক্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগ্গবামিতি তট্মৈ 
হোবাচ প্রাচী দ্বিকৃকল। প্রভীচী দিকৃকল। দক্ষিণ। দিকৃ- 
কলোদীচী দিক্কলৈব বৈ সোম্য চতুক্ষলঃ পাদো। ব্রঙ্গণঃ 
প্রকাশবান্ধাম ॥ ২ 

কহিলেন বৃষ ব্রন্মের পাদ বিষয়েতে বলিশোন 

শ্রদ্ধাবনত সত্যকাম সে বলে শুনি দিয়ে মন 

পূর্ব অংশ একদিক হয় 
পশ্চিম দিক অস্তেতে রয় 

উত্তর দিক আর এক অংশ দক্ষিণ দিক আর 

ত্রন্মের সেই চতুক্কলেতে এক পাদ হয় তীার। 



১৬৪ উপনিষদ অর্থ 

সষ এতমেবং বিদ্বাংস্চতুক্ষলং পাদং ব্র্গাণঃ প্রকাশবানিভ্যপাস্তে 
প্রকাশবানস্মি ল্লোকে ভবন্তি প্রকাশবতে। হ লোকাঞ্জয়তি ঘ এভ- 
মেবং বিদ্বাংস্চতুক্ষলং পাঁদং ্রক্মণ প্রকাশবানিত্যুপান্তে ॥ ৩ 

ব্রন্মের এই চতুষ্চল পাদকে যেজন জানে 
প্রকাশ শীলের করে উপাসনা, তারে ইহলোকে মানে 

চতুক্ষল এ পাদেরে জানিয়া 

পুজে যেই জন মনেতে মানিয়া 
পরলোকে সেই প্রকাশ বানেতে লাভ করে সেই জয় 

লোক সমুহেরে জয় করি সেই খ্যাত সেই জন হয়। 

চতুর্থাধ্যায় £ ষষ্ঠ খণ্ড 

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গ। অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার 
ত। যত্রাতি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্সিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধ- 
মাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙপোপবিবেশ ॥ ১ 

বুষ কহিলেন অগ্নি তোমায় এক পাদ বলিলেন 

পরদিন এ গে! বৃন্দে লয়ে গুরু গৃহে চলিলেন 

সন্ধ্য। সময়ে ও গরু সকল 

যেখানে আসিয়া সমবেত হল 

গরুকে বাঁধিয়া আগুন জ্বালিয়। তাহার পিছন দিকে 

আগুনের মাঝে সমিধ দিইয়া। বসিল পূর্ব ভাগে । 

তমন্সিরভ্যুবাদ সভ্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হু প্রতিশুত্রাব॥ ২ 
অগ্নি তাহাকে হে সত্যকাম করিল সম্বোধন 

উত্তরে তার সত্যকাম সে কন হে ভগবান । 



ছাঁন্দোগ্য উপনিষদ ১৬৫ 

্রক্ধণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীভু মে ভগ্ীবানিতি তশ্ৈ 
* হোবাক পৃথিবী কলাইস্তরিক্ষং কল। দেযাঃ কলা সমুদ্রেঃ কলৈষ 
বৈ সৌম্য চতুগ্ষলঃ পাদে। ত্রন্মপোহনস্তবান্নাম ॥ ৩ 

অগ্নিকহেন হে সোম্য বলি ব্রন্মের এক পাদ 

সত্যকাম সে কহেন বলুন আমারও শানতে সাধ 

অগ্নি কহেন পৃথিবী একটি অংশেতে জেন রয় 
অন্তরীক্ষ আর এক অংশ মনে জেন নিশ্চয় 

স্বরগ তাহার একটি অংশ আরেতে সাগর রয় 

অনস্তবান নামে ত্রন্মের চতুক্চল এক পাঁদ হয়। 

সষ এতমেবং বিদ্বাংস্চতুক্ষলং পাদং ব্র্ধণো ইনন্তবা নিত্যুপান্তে- 
ইনস্ত বানন্মি ল্লোকে ভবত্যনম্তবতো। হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং 
বিদ্বাংশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রক্মণোহনস্তবানিত্যুপান্তে ॥ ৪ 

- ব্রন্ষের এই চতুক্ষলেরে 'এই পাদ বলি জেনে 
অনস্তবান বলি উপাপন। করে জেন জ্ঞীনীজনে 

এই লোকে সেই অনস্তবান 

হয়ে রয় জেন সেই মতিমান 

পরলোকে সেই অন্তহীন সে হয় জেন অক্ষয় 
সকলের জয় করিয়। সেজন অনন্ত রূপে রয়। 



চতুর্থাধ্যায় 3 সপ্তম খণ্ড 
হংসন্তে পা্দং বক্তেতি। সহ শ্বোভুতে গ! অভি প্রস্থাঁপক্নাঞ্চকার 
তাবত্রাভি সায়ং বভুবুস্তত্রাগ্রিমুপসমাধায় গ! উপরচ্ধ্য সমিঘমাধায় 
পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙ.পোপবিবেণ ॥ ১ 

আগ্ন বলেন হংস বলিবে ব্রন্দের এক পাদ 

সত্যকাম সে বলেন সে জানি তোমারি আশীর্বাদ 
পরদিন তবে লয়ে গে! সকল যান গুরু গৃহ পানে 

সন্ধ্যা আসিলে সবারে আনিয়ে আগুন তখন জ্বালে 

বাধি গরুদের সমিধ আনিয়ে আগুন পিছনে করি 

অগ্নি সমীপে বসেন তখন পুরবেতে মুখ করি । 

তং হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হু 
প্রতিশুগ্রাব ॥ ২ 

হংস উডিয়া আসিয়। তখন সতাকামেরে বলেন বচন 

হে সতাকম বলিয়। তখন সম্বোধন যে করে 

সতাকাম সে উত্তর দেন কর জুড়ি তবে হাস প্রতি কন 

কহ ভগবান কি বলিবে তৃমি কহ গে। করুণা করে। 

্রক্মাণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগৰানিতি তণ্রৈ 
হোবাচাগ্সিঃ কলা! সূর্ধ: কল! চক্দ্রঃ কল! বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ 
সোম্য চতুলঃ পাদে। ব্রন্মণো। জ্যোতিত্মান্ নাম 1 ৩ 
হংস তখন বলেন বচন ব্রন্মের এক পাদ বর্ণন 

বলিব তোমায় শুন দিয়। মন হে সোম্য মতিমান 

সত্যকাম সে বলেন তখন শ্রদ্ধেয় তুমি কর বর্ণন 

হংস বলিল অগ্নি তাহার একাংশে বিদ্ধমান 

একটি অংশে সূর্য্য সে রয় আর এক অংশে চন্দ্র সে হয় 

আর এক অংশে বিহ্যৎ জেন উজলিয়। তাহ। রয় 

ব্রন্মের এ জ্যোতি্মান যে চতুফলেতে রহে এই মতে 
হে সৌম্য জেন একটি পাদের বর্ণনা এই হয়। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১৬৭ 

সব এত মেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্ধলং পাদং ব্রদ্মণে। জ্যোতিস্মনিত্যুপান্তে 
জ্যোতিস্মানম্মিল্লোকে ভবতি জ্যোতিস্মতো৷ হু লোকাঞ্জয়তি ব এত 
মেবং বিদ্বাংশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রক্মণে। জ্যোতি নিত্যুপান্তে ॥ ৪ 

ব্রন্মের এই চতুষ্ষল সে পাদেরে যেজন জানে 
জ্যোতির্ময় বলি করে উপাসন। সেই জন মতি মানে 

এই লোকে সেই জ্যোতিম্মান হয় 

পরলোকে সেই উজজলিয়। রয় 
চন্দ্র সূর্য্য উজল যে লোকে জয় বরে সেই জন 

ব্রহ্মের এই চতুষক্ষল পাবে জানে জেন সেই জন। 

চতুর্থাধ্যায় £ অগ্ুম খণ্ড 

মদ্গুষ্টে পাদং বক্তেতি সহ শ্বোভুতে গ। অভি প্রস্থাপয্নাঞ্চকার 
ত৷ যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্সিমুপ সমাধায় গা উপরধ্য সমিধ- 

মাধায় পশ্চাদগ্লে প্তাওপোপবিবেশ ॥ ১ 

বলেন হংস মদ শামে যে জলচর পাখী হয় 

বন্ধের এক পারদ যে তোমায় বলিবেন নিশ্চয় 

পরদিন সব গরুদেব নিয়ে সত্যকাম যেযায় 

গুরু গৃহ পানে যাইতে যাইতে সন্ধ/1 যে হল হায় 
গরুদের বাধি রাখিয়া সমিধ সংগ্রহ করি লন 

অগ্নি আলিয়া পশ্চাতে রাখি পুৰ মুখেতে রণ। 

তং মদৃগুরূপনিপত্য।ভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগ্গব ইতি হু 
প্রতিশুশ্রাব॥ ২ 

মদগ্চ তখন উড়িয়া আসিয়া হে সত্য কাম কন 
উত্তরে তার সত্যকাম কহে বল মোরে ভগবন্। 



১৬৮ উপনিষদ অর্খা 

ব্রক্মণঃ সোম্য তে পাঁদং ব্রবাণীতি ত্রবীতু মে ভগবানিতি ভশ্মৈ- 
হোবাচ প্রাণ; কল! চক্ষুঃ কল! শ্রোন্রং কল! মন; কলৈব বৈ সোম্য 
চতুষলঃ পাদে। ব্রন্মণ আয়তনবাল্লাম ॥ ৩ 

মদগ্ড কহেন হে সত্যকাম ব্রন্ষের পাদ হয় 

যাহ। জানি এক পাদের বিষয় বলি তাহা নিশ্চয় । 
সত্যকাম সে কহেন তখন 

শ্রদ্ধেয় তুমি কহ সে কথন 
মদগ্চ বলেন প্রাণ 'এক ভাগে চক্ষু অংশ এক 

কর্ণ জানিও একটি অংশ মনও অংশ এক। 
দয এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুক্ষলং পাঁদং ব্রক্গণ আয়তনবানিত্যপাস্ত 
আয়তনবানস্মিল্লোকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জয়তি ঘ এবমেবং 
বিদ্বাংশ্চচতুক্ষলং পাদং ব্রঙ্গণ আয়তনবানিত্যপান্তে ॥ ৪ 

ত্রন্মের এই চতুষ্কল পাদকে যেজন জানে 
আযতনবান বলি উপাসন। করে যেই মন প্রাণে 

এই লোকে তিনি আয়তনবাঁন 
হয়ে স্থখময় আশ্রয় পান 

ত্রন্মেব এই তথ্য জানিয়। উপাসন। যেই করে 
আয়ত্তনবান লোক সমূহেরে সেই জন জয় করে। 

চতুর্থাধ্যার় £ নবম খণ্ড 
গ্রাপ হাচার্য্যন্ধুলং তমাচার্যোহভ্যুবাদ সভ্যকাম ৩ ইতি ভগব 
ইতি হ প্রতিশুঞ্াব ॥ ১ 

সত্যকাম সে গুরুর গৃহেতে উপনীত যবে হন 

আচার তারে হে সত্যকাম বলি তবে কথ! কন 

উত্তরে তবে কহেন বচন 
বিনয় ভরেতে ওহে ভগবন 

সত্যকাম সে গুরুরে প্রণমি উত্তর দেন তার 

আচাধ্য তারে সেহে সম্বোধি বলেন বচন আর 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১৬৯ 

ব্রক্মবিদ্দিব ঘৈ সোম্য ভাসি কে! হু স্বাহনুশশ।সেত্যন্যে মনুস্তে্য 
ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্তেব মে কামে ব্রয়াৎ ॥ ২ 

গুরু কহিলেন হে সৌম্য তুমি ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় 
লভেছ দীপ্তি কহ কোনজনে উপদেশ তোমাদেয় 

সত্যকাম সে উত্তরে কন 

মানুষ ভিন্ন অপরের দেন 

এবার আমার মন বাঞ্ছাসে গুরু উপদেশ জ্ঞান 

তোমার শিষ্য তোমার কৃপায় লভিব সে মহাজ্ঞান। 

শ্রুতং হোব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আঁচীর্য্যান্ধৈব বিভ। বিদিত। 
সাধিষ্ঠং প্রাপভীতি তশ্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হন কিঞ্চন 
বীয়ায়েতি ॥ ৩ 

সতকাম সে গুরুরে প্রণমি কহে জুড়ি ছুটি কর 
ঝবি গুণীগণ এই কথা৷ সবে কহেন পরম্পর 

গুরুর নিকটে কল্যাণতম 

যা লভে শিত্তু তা শ্রেষ্ঠসম 
তোমার নিকটে ওহে আচাধ্য সে বিদ্ধা আমি চাই 

গুরু কহিলেন লও দিই তাহ! ইহ! ছাড়া কিছু নাই। 

চতুর্থীধ্যায় £ দশম খণ্ড 

উপকোসলে। হবৈ কানলায়ণঃ সত্যকামে জাবালে ব্রজ্চর্ধ্যমুবাস 
তন্ত হ দ্বাদশ বর্ষাণ্যগ্রীন পরিচচার সহ ল্মাগ্যানস্তেবাসিনঃ 
সমাবর্তয়ংস্তং হু ন্মৈব ন সমাবর্তয়তি ॥ ১ 

কমল পুত্র উপকোসলসে সত্যকামের ঘরে 

দ্বাদশ বছর অগ্নিরে সেবে ব্রহ্মচর্ধ্য করে 

অপর সকল শিষ্যেরে সমাবর্তনাদেশ দেন 

কিন্ত কেবল উপকোসলেরে সে আদেশ নাহি দেন 



উপনিষদ অর্খ্য 

তং জায়োবাচ তণ্ডো ব্রন্মচারী কুশলমগ্রীন্ পরিচচারীন্ম। তবাইগয়ঃ 
পরিপ্রবোচন্ প্রক্রস্থস্ম! ইতি তন্মৈ হাপ্রোট্যৈব প্রবাসাঞ্চক্রে ॥ ২ 

আচাধ্য জায়া কন আচার্যো তপস্তারত ওই 

ব্রহ্মচারী যে অগ্নিরে সেবে কুশলতা। করিয়াই 

অগ্নি যাহাতে বিরূপ না হন্ 

উপদেশ দাও করিয়া! যতন 
ন। শুনি বচন তবু আচাধ্য উপদেশ নাহি দিলে! 

উপেক্ষা করি শিষ্যেরে তবু গুরু প্রবাসেতে গেলো । 

সহ ব্যাধি নাহনশিতুং দপ্রে তমাচার্যজায়ো বাচ ব্রহ্মচারিম্সশান 
কিংনু নাক্মাসীতি স হোবাচ বহব ইমেহন্মিন পুরুষে কাম। 
নানাত্যয়। ব্যাধি: গ্রতিপুর্ণোছিশ্মি নাশিস্তামীতি ॥ ৩ 

মনের দুঃখে শিষা তখন করিলেন অনশন 

আচার্ষা জায়া স্লেহভরে তারে বুঝাইয়। তবে কন 

হে ব্রহ্মচারী করহ আহার 

কেন মন ছুখে কর অনাহাব 

কহেন শিষ্য আমার মতন অতি সাধারণজন 

মাসসিক দুখে বিচলিত আমি ব্যথিত আমার মল 

অথ হাগ্নরঃ সমুদিরে তণ্ডে। ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্বচারীন্ধন্তাপ্যৈ 
্রব্রবামেতি ত্মৈ হোচুঃ প্রাণে। ত্রন্ম ক: ব্রহ্ম ং ব্রন্মেতি॥ ৪ 

অগ্নির তবে পরস্পরেতে আলোচনা সবে করে 

তপোনিষ্ঠ এ ব্রহ্মচারী ষে আমাদের সেবা করে 

পরিচর্ধ্যায় হইয়। মগন 

নিপুন ভাবেতে করেছে যতন 

আমর! সবাই মিলে ইহাকেই উপদেশ আজ দিই 
বলিলেন তার! প্রাপই ব্রহ্ম ক ব্রহ্গ বর্ম খ ই। 



ছান্দোগয উপনিষদ ১৭১ 

স হোবাচ বিজ্জানাম্যহং যু প্রীণে। ব্রক্ধ কং চ তু খং চন বিজান।- 
মীতি তে হোচুর্ধদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণং 
চ ছান্মৈ তদাকাশং চোচুঃ ॥ ৫ 

কমল পুত্র কহেন তখন প্রাণ যে ব্রহ্ম জানি 

ক ও খযে কেবা হয় তাহা কখন আমি না জানি 
বলিলেন তারা যাহ। কই হয় 
তাহাই খ ই ত। জেন নিশ্চয় 

শ্তি বলে জেন অগ্নির প্রাণ তাহাই ব্রহ্মময় 
তৎ সম্বন্ধেতে হৃদয় আকাশে এই উপদেশ কয়। 

চতুর্ধাধ্যায় $ একাদশ খণ্ড 
অথথ হৈনং গর্থপত্যোহনুশশীদ পৃথিব্যগিরপ্নমাদিত্য ইতি ঘ এব 
আদিত্যে পুরুষে। দৃপ্যতে সোহহমস্মি স এবাহুমস্মীতি ॥ ১ 

গাহপত্য অগ্নি তাঙ্বারে উপদেশ তবে দেন 

পৃথিবী অগ্নি অন্ন সখা মোর অন্ুরূপেরণ 
রবি মগ্ডলে যে পুরুষ রন 
আমার মাঝেও তিনি জেন রন 

তিনি আমি আর আমি তিনি দোহে মভিন্ন হয়ে রই 

পৃথিবী অগ্নি অন্ন সৃষ্য কেহ আমি ছাড়া নষ্ট। 

স ঘ এভমেবং বিদ্বানুপাস্তেৎপহতে পাপকৃত্য।ং লোকী ভবতি 
জর্বনাযুরেতি জ্যোগ, জীবতি নান্তাবরপুরুষা; ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং 
ভূঙ্জামোহস্মিংশ্চ লোকোহমুন্সিংশ্চ ঘ এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২ 

যে কেহ ইহাকে এইরূপ জেনে উপ[সন1 যেই করে 
তার পাপ ষত বিনাশ হইয়। লোক প্রাপ্তি'সে করে 

তার বংশেতে ফেহ কোন জন 
বিনষ্ট তিনি কভু নাহি হন 

গাহপত্য অগ্নিরে জানি উপাসন। যেই করে 

ইহ পরকালে অগ্নির জেন তাহাকে রঙ্ষ। করে। 



চতুর্থাধ্যায় দ্বাদশ খণ্ড 
অথ হৈনমন্বাহাপচনোহনুশশাসাপে। দিশে। নক্ষত্রাণি চক্দ্রম। ইতি 
য এষ চত্দ্রমসি পুরুষে। দৃপ্যতে সোহহমন্মি স এবাহুমন্মীতি ॥ ১ 

দক্ষিণ অস্্পি তখন তাহাকে উপদেশ দেন এই 

জল দিক আর তার। চজ্ম। মোর এই দেহতেই 
চন্দ্র মাঝেতে যে পুরুষ রণ 

আমি তিনি আর তিনি আমি হন। 

সব এচমেবং বিদ্বানুপাস্তেছপহতে পাপকৃত্যা লোকী ভবতি 

সর্বনায়ুরেতি জ্যোগজীবতি নাম্যবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং 
ভূঙ্জামোহম্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিং্চ ঘ এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২ 

এই প্রকারেতে ইহারে জানিয়া যেই উপাসন। করে 

সব পাপ তার বিনাশ করিয়। লোক লাভ সেই করে 

তার সন্তান সম্ভতিগণ 

ক্ষয় প্রাপ্ত সে না হয় কখন 

ইহলোকে আর পরলোকে মোরা তাদের রক্ষা করি 

এই প্রকারেতে মোদের জানিয়! পুজে যে ভকতি ভরি । 

চতুর্থাধ্যায় ঃ ত্রয়োধশ খণ্ড 

অথ হৈনমাহবনীয়োহনুশশ(স প্রাণ আকাশো দ্যৌবিদ্যু্দিতি য 
এষ বিদ্যুতি পুরুদে। দৃশ্টাতে সোইহুমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১ 

আহবণীয় আগুন তাহারে উপদেশ দিলে। এই 
পরাণ আকাশ স্বরগ তড়িৎ সব রহে আমাতেই 

বিছ্যৎ মাঝে যে পুরুষ রন 
তিনি আমি আর আমি তিনি হন। 



ছান্দোগা উপনিধর্দ ১৭৩ 

স ঘ এতমেবং বিদ্বানুপান্তেপহতে পাপকৃত্যাং জোকী ভবতি 
সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ জীবতি নান্যাবরপুকুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং 
ভূঙ্জামোহস্মিংস্চ লোকেৎমুন্মিংশ্চ স এতমেবং বিদ্বান্ুপান্তে ॥ ২ 

ইহারে জানিয়। এই ভাঁবে তাঁর উপাসন' করে যেই 
পূর্ণায়ু লতি উজল জীবন প্রাপ্ত হয় যে সেই 

তার বংশের সম্তানগণ 

ক্ষয় প্রাপ্ত যে হয়ন। কখন 

ইহলোক আর পরলোকে তারে আমরা রক্ষা করি 
ইহারে জানিয়া করে উপাসনা! যেজন ভকতি তরি । 

চতুর্থাধ্যায় ঃ চতুর্দশ খণ্ড 
তে হোুরুপকোসলৈষা সোম্য তেহম্মদৃবিষ্ভাত্ম বিভা চাচার্যস্ত 
তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হান্তাচার্যস্তমাচার্বোইভ্যুবাদোপকো- 
সল৩ ইতি ॥ ১ 

অগ্নির তবে কহিলেন তবে হে সোম্য তুমি শোন 

আগ্ন বিষ্তা আত্মবিদ্া। প্রকটিত হল জেনে 

এর পরে গুরু আসিয়। তোমায় 

গতি উপদেশ দিবেন তোমায় 

আচাধ্য তার ফিরে আসি তারে করেন সম্বোধন 

কহিলেন তবে স্নেহ ভরে তারে হে উপকোসল শোন। 



১৭৪ উপনিষদ অর্থ 

ভগব ইতি হু প্রতিশুশ্রাব ব্রদ্দবিদ ইব সোম্য তে মুখং ভাত 
কো নু স্বাহমুশশাসেতি কো ছু মাহনুশিত্তান্তে। ইতীহাপেব 
নিহ্ছুত ইমে নুনমীদৃশা। অন্। দুশ। ইতীহা্্ীনভূযদে কিংনু সোম্য 
কিল তেইবোচক্সিতি ॥ ২ 

উপকোশলেরে নাম ধরে ডাকি আচার্য তবে কন 

উত্তরে তার করোজোড় করি কহিলেন ভগবন 

কহেন মুখেতে কি দিব্য আলে 
ব্রহ্মজ্জের মত যেন হোলে। 

কোন জন তবে তোমায় কি আর উপদেশ কেহ দেন 

ভয় পেয়ে তবে কে আবার দিবে শিষ্য গুরুরে কন 

পুনঃ বলিলেন অগ্নিরা মোরে উপদেশ দিলো এই 

গুরু জিজ্ঞ।সে অগ্নির তোম। বলিলেন বলো সেই । 

ইদমিতি হু গ্রতিজজ্ঞে লোকান্ বাব কল তজোম্য তেহবোচন্নং 
তু তে তত্বক্ষামি ঘখ। পুক্করপলাশ আপে। ন ্লিয্ুস্ত এবমেবংবিদধি 
পাপং কর্ম ন লিষ্যত ইতি ব্রবীতু মে ভগ্বানিতি তশ্যমৈ হোবাচ ॥ ৩ 

অগ্নিবা মোরে এই কথ! বলে শিষ্য তখন কয় 
গুরু কন তার। লোক সমূহের বলিয়াছে সমুদয় 

অভীষ্ট যাহ। দিব সেই ধন 

ব্রহ্মাবিষ্তা যাহ অতুলন 

পদ্মপত্রে জলের মতন এই জ্ঞান যেই পায় 

স্ানের পরশে সব কিছু পাপ তাহ হতে দূরে যায়৷ 

শিষ্য কহেন ওহে আচাধ্য উপদেশ মোরে দিন 

প্র হয়ে আচার্য তবে উপকোসলেরে কন। 



চতুর্থাধ্যায় ঃ পঞ্চদশ খণ্ড 

ব এযোহক্ষিণি পুরুষে। দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাটচৈতদমৃতমস্ত় 
মেতদ্ ব্রন্দেতি তদ্ যন্তপ্যস্মিন্ সপির্বোদকং ব৷ দিঞ্চতি বন্পর্ী এব 
গাচ্ছতি ॥ ১ 

গুরু কহিলেন চক্ষের মাঝে এ পুরুষ দেখ। যায় 

ইনিই আত্মা অমর অভয় বর্ম ও অক্ষয় 
চক্ষুতে কেহ দিলে ঘৃত ছল 

চক্ষু পার্খে যায় এ সকল 
গতিরূপে জেন এই ব্রন্দই এজন জগত্ময় 

বিরাট রূপেতে অনন্ত রূপে সেজন সর্ব্বময়। 

এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি স্বাণি বামাগ্যভিসংবস্তি 
দর্বাণ্যেনং বামাগ্যভিসংযস্তি ঘ এবং বেদ ॥ ২ 

ব্রহ্মজ্ঞের। সংযদ্বাম নামে অভিহিত করে 

সাব। নিখিলের মঙ্গল রূপে আশ্রয় দান করে 

এই কথা জানে যেই মুবীজন 

মঙ্গল শিব তাকে ঘিরে রন 
ব্রক্মকে তণে নিখিলের তূমি মঙ্গল বলি ম্মর 

পরাণের মাঝে এইরূপ ধ্যানে তার পৃজ1 তুমি করে । 

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্বাণি বামানি নয়তি সবাণি বামানি 
নয়তি য এবং বেদ ॥ ৩ 

নিখিল পুণ্য ফলের বাহক বামণী রূপেতে রন 
এবপ যে জানে পুণ্যমানের বাহক সেজন হন । 

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সবে ধু লোকেমু ভাতি সর্বেধু লোকেধু 
ভাতি ঘ এবং বেদ ॥ ৪ 

ভামনী রূপেতে এই ব্রহ্মাই লোকেতে প্রকাশমান 

দীপ্তি বহন রূপে জানে যেই সেজন দীপ্তিমান। 



১৭৬ উপনিষদ অর্থ্য 

অথ যছু চৈবাস্মিগ্ব্যং কুবস্তি যদি চ নার্চিযমেবাতি সংভবস্ত্য- 
চিযোহহরতু অ'পূর্যমাণপক্ষমাপুর্বমাণপক্ষাদ, যান্ বড় ৰঙঙেতি 
মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবসরং সংবনরাদাদিত্যমাদ্বিত্যাচ্চন্দ্ং 
মং চন্দ্রমসো! বিদ্যুতং তৎ পুরুযষোহমানব; স এনান্ ব্রহ্ম 

গ্ময়ত্যেষ দেবপথে ব্রহ্গপথ এতেন প্রতিপত্তমানা। ইমং মানব 
মাবর্তং নাবর্ভন্তে লাবরতত্তে ॥ ৫ 

এই সব জেনে পুজে যেই পরে দেহত্যাগ সে করে 
খত্বিকগণ যদি ন! তাহার অন্তেষ্টি ক্রিয়া করে 

তবু সেই জন ব্রহ্মরে পান 
অচি হইতে অহঃ €লাঁকে যান 

শুরু পক্ষে উত্তরায়নে সুর্য গমন কবে 

সংবংসর আদিত্যে থেকে চন্দ্রে গমন করে। 

চন্দ্রের মাঝে বিদ্যুদভিমানী দেবেরে প্রাপ্ত হন 

অমানব কোন পুকষ আলিয়া ব্রক্মলোকেতে লন 
ইহাই কথিত দেবযান নামে 
ব্রহ্মষান ও কথিত এ নামে 

এ পথে যে যায় মানব লোকেতে আর না৷ জনম লয় 

ফিরে ন। সেন ব্রন্ের সাথে মিশে সেই জন যায়। 

চতুর্থাধ্যায় 2 ষোড়শ খণ্ড 
এষ হু বৈ যজ্ো। ষোইয়ং পবত এষ হু যক্মিদং দবং পুনাতি বদেষ 
বল্সিদং সবং পুণাতি তম্মাদেষ এব যজ্জস্তম্ত মন্চ বাক্ চ রর্তনী ॥ ১ 

প্রবহমান সে বাযুরূপে ইনি ইনিই যজ্ঞ হন 
প্রবাহিত হয়ে সবার মাঝেতে পবিত্র করি রন 

সঞ্চপমান রূপে ইনি রয় 
পবিত্র করি এই বহে যায় 

ইনিই যজ্ঞ রূপে সভ। মাঝে পবিত্র রূপে রন 
মন ও বাকের ছইটি মার্গ বজ্ঞের জেন হন। 
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তয়োরন্যাতরাং মনস। সংস্করোতি ব্রন্ম। বাচ। হ্বৌভাহধবধু রদ 
গ্াতাহগ্যতরাং স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়। 

ব্রেঙ্গা ব্যববদতি ॥ ২ 

ব্রহ্ম। নামক খত্বিক এর একটি পথকে ধরি 

মন ও চিস্ত! ছ্বার। শোধরান মৌনাবলম্বন করি 
হোত। অধ্বর্য উদ্্গাতাগণ 
বাকে।র দ্বারা শেষ করি দেন 

প্রাতঃ পঠনীয় অন্ুবাক সব আরম্ভ হলে পর 

ব্রহ্ম তখন মৌন তাজিয়া কথ! কন তারপর । 

অগ্যতরামেব বর্তনীং সংস্করোতি হীরতেহগ্যতর! স যখৈকপাদ্ 
ব্রজন্ রথে! বৈকেন চক্রেন বর্তমানে। িষ্যভ্যেবমস্য ঘজ্ঞো রিস্ৃতি 
যজ্জং ররিষ্যস্তং বঙ্গমানোইনুরিষ্যতি স ইষ্ট, পাগীয়ান্ ভবতি ॥ ৩ 

এইরূপে তিনি একটি পথকে সুগম করিয়। দেন 

অন্য পথটি মনোরূপ যাহ বিনাশের মাঝে যান 
এক পদে ষদি যায় কোনজন 

এক চাক দিয়ে রথের গমন 

ন। হয় নুষ্ঠু হয় যে পতন এখানেও সেই মত 
যজ্ঞকারীর যজ্ঞ নষ্ট পাপী নামে হন রত । 

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়। ত্র্ম। 
ব্যবদত্যুভে এব বর্তনী সংস্কুর্ব্তি ন হীয়তেহচ্যতরা ॥ ৪ 

আর যে যজ্ঞ প্রাতঃ পঠনীয় অনুবাক সুরু হয় 

পরিধানীয় সে খক্ পাঠ আগে ব্রহ্ম সে কথ। কয় 
সেই যজ্ঞের পথ সে উভয় 

জেনে। মনে সংস্কত তাহা হয় 

ছুইটির মাঝে কোনোটিই জেনো হীন সেথা নাহি রয় 
পরিধানীয় সে খক্ পাঠ আগে ব্রহ্ম সে কথ। কয়। 

১২ 



১৭৮ উপনিষা অর্খা 

স যথোভয়পাদ্ ব্রজন্ রথো। বোভান্যাং চক্র ভ্য।ং বর্তমান: প্রতি- 

তিষ্ঠত্যেবমন্ত যজ্ঞ; প্রতিতিষ্ঠতি বজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠস্তং বজমানোহনু- 
প্রতিতিষ্ঠতি স ই শ্রেয়ান্ ভবতি ॥ ৫ 

দ্বিপদ যুক্ত লোক আর রথ যেমন পড়ে না যায় 

ইহার যজ্ঞ শ্রেয়োভাগী হয়ে প্রতিষ্ঠ। জেনে। পায়। 

চতুর্থাধ্যায়ে 2 সপ্তদশ থণ্ড 

প্রজা পতিলেণকানভ্যতপত্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্িং 
পৃথিব্যা বাম্ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যং দিব ॥ ১ 

ব্রহ্মা তখন লে।ক সমুহের তরে তপস্ত। করে 
তাপমান সেই লোক হতে রস উদ্ধত তবে করে 

পৃথিবী হইতে অগ্নিরে লন 
আকাশ হইতে পবনেরে লন 

হ্যলোক হইতে আদিত্যে তবে উদ্ধত করি লন 
ব্রহ্মা! তখন লোক সমুহেরে চাহি তপে রত হন। 

স এতাস্তিআো। দেবতা অভ)তপন্তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ 

প্রাবৃহদগ্নেখচে। বায়োর্ধভুংষি সামান্যাদিত্যাৎ ॥ ২ 

তিন দেবতারে উদ্দেশ করি ব্রক্মা সে তপ করে 

তাপ্যমান সে দেবগণ হতে রস উদ্ধত করে 
অগ্নি হইতে খকে তবে লন 
বায়ু হতে লন যত যজুগণ 

আদিত্য হতে সামে উদ্ধৃত করিলেন সেইক্ষণ 
তিন দেবতারে উদ্দেশ করি ব্রহ্মা তপেতে রন। 
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স্ ভ্রতাং এয়ীং বিভ্ামভ্যতপত্ত্তান্তপ্যমানায়। রসান্ প্রাবৃহস্ূরিত্য- 
গভ্যো ভূবরিতি যজুর্ভ্ স্বরিতি সামভ্যঃ ॥ ৩ 

প্রজাপতি তবে ত্রয়ী বিদ্যাকে ম্মরি তপস্যা করে 

তপ্যমান সে ত্রয়ী বিগ্ভাকে রসে উদ্ধত করে 
খক হতে ভূঃ হইল উদয় 
যজুগণ হতে ভুব যেন হয় 

সাম সমূহের মধ্য হইতে স্বঃয়ে উদ্ধার করে 

এই ভাবে তিনি ত্রয়ী বিগ্ভার পর্যালোচনা করে। 

তদ্ যদৃক্তে। রিষ্যেদৃভূঃ শ্বাহেতি গরীর্হপত্যে জুছয়াদৃচামেব ভদ্্রসেনর্চাং 
বীর্ধ্যেণর্চাং বজ্তন্ত বিরিষ্টং সন্দধাতি ॥ ৪ 

খক প্রয়োগের দোষে যদি কোন যজ্ঞ নষ্ট হয় 

ভূঃ স্বাহ। বলিয়া গাহ্পত্যে অগ্মিতে হোম হয় 
ধক সমূহের বীর্ধ্য ও রস 
নিমেষে কাটিবে যাহ! কিছু দোষ 

দোষ হইবার কোন কিছু আর রহিবে ন। নিশ্চয় 
থক প্রয়োগের দোষেতে যজ্ছে অনিষ্ট যদি হয়। 

অথ বদি বজুষ্টে। রিস্বেন্তুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্পো। জূছুয়াদ্ যুষামেব 
তদ্রসেন ভুষাং বীধেণ যজুষাং যজ্ঞ) বিরিষ্টুং সম্দধাতি ॥ ৫ 

যজু প্রয়োগের দোষ বশে যদি অনিষ্ট ভয় হয় 

দক্ষিণ।গ্রি জালি তুমি হোম করিও গে। নিশ্চয় 

ভূবঃ ম্বাহ। এই মন্ত্র বলিয়। 
সব দোষ ক্রটি যাবে যে চলিয়। 

যজু সমূহের বীর্ধ্য ও রসে প্রতিবিধানইত হয় 
অনিষ্ট হলে হত বাহ। দোষ হবে না ত। নিশ্চয় । 



১৮৪ উপনিষদ অর্থ 

অথ বদি সামতো৷ রিস্বে স্বঃ স্বাছেত্যাহবনীয়ে ভূয়া সালস।মেৰ 
তদ্রসেন সান্গ।ং বীর্ধেণ সান্সাং বজ্ঞন্ত বিরিষ্টং সংদধাতি ॥ ৬ 

সাম প্রয়োগের ক্রটি বসে যদি যজ্ঞের হানি হয় 
আহবনীয় অগ্রিতে হোম করিবে হে নিশ্চয় 

স্ব; স্বাহাঃ এই মন্ত্র বলিয়। 

সব দৌষ ত্রুটি যাবে যে চলিয়। 
সাম প্রয়োগের দোষ বশে যদি অনিষ্ট ভয় হয় 

সাম সমূহের বীর্য ও রসে সব দো পার লয়। 

তদ্ যথ। লবণেন নুবর্ণ সংবধ্য। সুবর্ণেণ র্জতং রজতেন জ্রপু 
ব্রপুণ। সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দ্বার চর্নণ। ॥ ৭ 

সোহাগাময় সে লবণের দ্বার! স্বর্ণ যোজিত হয় 

সোনার ছ্বারায় বৌপ্যকে আর রৌপ্যতে রাঙ্গ দেয় 

রাং দিয়ে সীসা জোড়া যেন হয় 

সীস। দিয়ে লোহা! লোহ] চর্ময় 

চর্মের দ্বার কাঠের যোজন যেমন জানিও হয় 

পরস্পরের দ্বারায় যোজন এইভাবে জেন রয়। 

এবমেষাং লো কানামাসাং দেবভানা মন্াস্তঘ্য। বিস্ায়। বীর্ষেণ যত্ন 
বিরিষ্টং সংদধাতি ভেষজকৃতে। হ বা এষ যজ্ঞে। ঘত্রেবংবিদ্ ব্রহ্মা 
ভবতি ॥ ৮ 

লোক সমুহেরও তেমনি জ্ানিও যোজন করায়ে হয় 
দেবগণ আর এ ত্রয়ী বিগ্ভায় বার্ষ্যের দ্বারা হয় 

যজ্ঞের যাহা অনিষ্ট ময় 

ইহাদের দ্বার! নষ্ট ষে হয় 
এই জ্ঞান লয়ে ব্রহ্ম যজ্ছে খত্বিক যদি হন 
স্ুঁচিকিৎসকেতে রোগীরে যেমন আরোগ্) পথে লন। 
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এষ হ ব! উদক্ গ্রুবণে। যজ্জে। যত্রৈবংবিদ্ ব্রজ্ম। ভবত্যেবংবিদং 
হ ব। এব। ব্রঙ্গাণমন্তু গাথ।-_বতে। বত আবর্ভতে তন্তদগন্ছতি ॥ ৯ 

যেই যজ্জেতে এই জ্ঞান লি ব্রহ্মা খত্বিক হয় 

উত্তরায়ণ পথে যাইবার উপায় তাহাতে রয় 
রহ্মারে স্মরি হয় এই গাথা 
যজ্ঞ বিফল হলেই বিধাতা 

যান সেইখানে প্রতিকার তরে ব্রহ্মা সে নিশ্চয় 

ত্রপ্ধারে স্মরি তাই এই গাথ। শাস্ত্রের মাঝে রয়। 

মানবোব্রদ্ৈবৈক খত্বিক্ কুরূনাশ্বীহভিরক্ষত্যেবংবিদ্ধ বৈ ব্র্ম। বজ্জং 
যজমানং সর্বাশ্চত্বিজোহতিরক্ষতি তন্মাধে বংবিদমেব ব্রক্মাণং কুবীতি 
নানেবং বিদং নানেবং বিদম্ ॥ ১০ 

মৌনাবলম্বী ব্রহ্মা এক। খন্ধিক কপে রয় 

ঘোড়া যেই মত যুদ্ধেতে রত বীরের রক্ষী হয় 
তেমনি যাহার আছে এই জ্ঞান 

খত্বিক পদ তারে কোর দান 

জানিও তাহারে রক্ষিতে নিক্ষে ব্রজ্মাই সেথ। রয় 
যেঅন ন। জানে আচাধ্য পদ তাহার তরেতে নয় । 

পঞ্চমাধ্যায় $ প্রথম খণ্ড 

$। যে।হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ ত্রষ্ঠং চ বেদ জ্যেষঠম্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি 
প্রাণে। বাব জোষ্টন্চ শ্রেষ্ম্চ ॥ ১ 

জ্োষ্ঠ ও এই শ্রেষ্ট দৌহেরে জানে মনে যেই জন 
নিয়া দৌহারে সেইজন জেন জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হন 

প্রানই জ্যেষ্ঠ এই কথা জানে 
প্রাণেরে শ্রেষ্ঠ বলি সেই মানে। 



১৮২ উপযিনদ অর্থা 

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বদিষ্ঠো হ স্বানাং ভবত্তি বাণ্ীব বসিষ্ঠঃ ॥ ২ 
বসিষ্ঠ কে সে জানে যেই জন 

স্বজনের মাঝে বসিষ্ঠ হন 
সর্বশ্রেষ্ঠ আচ্ছাদয়িতা তারে যেই জন জানে 
বাক শক্তির সহায়ে সে জন বড় হয় ধনে মানে । 

যে হু বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হু তিষ্ঠত্যত্মিংশ্চ লোকে হমুক্সিংশ্চ 
চক্ষুর্বাৰ প্রতিষ্ঠা ॥ ৩ 

চক্ষুই জেন প্রতিষ্ঠা হয় «ই কথা৷ ষেই জানে 
ইহলোকে আর পরলোকে তার প্রতিষ্ঠ। হয় জ্ঞানে । 

ফে। হু বৈ সম্পদং বেদ সং হাট্রৈ কামাঃ পন্ভস্তে দৈবাশ্চ মানুষান্চ 
শ্রোত্রং বাব সম্প ॥ ৪ 

কর্ণরে যেই সম্পদ খলি অন্তর (দিয়ে মানে 

দৈবের আর মানবীয় সব লাভ করে এইখানে । 

যে হু বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনে ছু বা 

আয়তনম্ ॥ ৫ 

মনই আয়তন আশ্রয় বলি জানে তারে যেই জন 

স্বজন বর্গে আশ্রয় দিয়! তিনি চিরদিন রন। 

অথ হু প্রাণ। অহং ভ্রেয়সি ব্যুদিরেহহং শ্রোলস্ম)হং শ্রেয়ান- 
ক্ীতি ॥ ৬ 

এক সময়েতে কে বড় বাঁলয়া কলহ সকলে করে 

প্রাণ ও চক্ষু বাক ও কর্ণ সকলে পরস্পরে 
সকলেই বলে আমি বড় হই 
আমার সমান কেহ বড় নাই। 
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তে হু প্রাণী: প্রজাপতিং পিতরমেত্যো চুর্ভগ্লবন্ কে। নঃ আস 
ইত্তি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উতক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব 
দৃষ্টতে স বং শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৭ 

প্রাণ গণ তবে ব্রহ্ম সমীপে গিয়ে বলে ভগবন 

আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কে তাহ! মোদের বুঝায়ে কন 
ব্রহ্মা বলেন তোমাদের মাঝে দেহ হতে বাহিরিলে 

এ দেহ অশুচি মনে হবে জেন সেই বড় সবে বলে। 

স! হু বাগুচচক্রাম সা সংবুসরং প্রোস্ত পর্যেত্যোবাচ কথমশ কতর্ডে 
মজ্দীবিতুমিতি যথা কলা! অবদন্তঃ প্রাণস্ত; প্রাণেন পশ্যন্তম্চক্ষুষ। 
শৃথস্ত: শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তে। মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাকৃ ॥' 

তখন বাঁকা দেহ ছাড়ি তবে প্রবাসেতে চলে যায় 

এক ধংসব প্রবাসে থাকিয়া ফিরে দেহে পুনরায় 
শুধান তখন এসে সবাকারে 

আমার বিহনে ছিলে কি প্রকারে 
বলে সকলেতে মূকেরা যেমন জীবন ধারণ করে 

কথা না৷ বলিয়া ছিলাম তেমনি, বাক দেহ মাঝে ফেরে। 

চক্কুর্থো চচক্রাম ত সংবসরং প্রো পর্যেত্যোবাচ কখমশকতর্ডে 
মজ্জীবিতুমিতি ঘথাহন্ধ। অপশ্যস্ত; প্রাণন্তঃ প্রাণেন ব্দস্তে। বাচা 

শৃন্বস্ত; শ্রোত্রেণ ধ্যায়ণ্ডে। মনসৈবমিতি প্রবিবেশহ চক্ষুঃ ॥ ৯ 
তখন চক্ষু দেহ ছাড়ি তবে প্রবাসেতে চলে যায় 

বছর কাটিল প্রবাসে থাকিয়া ফিরে দেহে পুনরায় 
শুধায় তখন এসে সবাকারে 
আমার বিহনে ছিলে কি প্রকারে 

অপরের। কন অন্ধ যেমন জীবন যাপন করে 
ন। দেখিয়। তবু রহি যে বাঁচিয়া, চোখ দেহ মাঝে ফেরে। 



১৮৪ উপনিষদ অর্থ 

শ্রোত্রং হোচ্চ ক্রম তু সংবগুসরং প্রোষ্যপধেত্যোবাচ কথম- 

শকভর্ডে মজ্দ্রীবিভুমিতি যথ! বধির! অশৃন্থন্ত: প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদস্তো 
বাচ। পশ্থান্তশ্চক্ষুষ। ধ্যায়ন্তে। মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ শোজ্রম্ ॥ ১০ 

কর্ণ তখন দেহ ছাড়ি তবে প্রবাসেতে চলে যায় 

এক বংসর প্রবাসেতে থেকে দেহে ফেরে পুনরায় 
শুধায় তখন এসে সবাকারে 
আমার বিহনে ছিলে কি প্রকারে 

অপরের! কন বধির যেমন জীবন ধারণ করে 

না শুনিয়। তবু রহি যে বাচিয়া। কান তবে দেহে ফেরে। 

মনে! হোচ্চক্রাম তণ সংবৎসরং প্রোস্ত পর্ষেত্যোবাচ কথম- 

শকতর্ভে মজ্জীবিভুম্িতি যথ। বালা অমনসঃ প্রানস্তঃ প্রাণেন 

বদন্তো বাচ। পশ্যাস্তম্চ্ফুধ। শৃণত্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি গ্রভিবেশ 
হু মনঃ॥ ১১ 

মন এইবার দেহ ছাড়ি তবে প্রবাঁসেতে চলে যায় 

এক বংসর প্রব।সেতে থেকে ফেরে সেথ' পুনরায় 
শুধায় তখন এসে সবাকারে 
আমার বিহনে ছিলে কি প্রকারে? 

অপরের! কয় অমনা শিশুর যেমন ভাবেতে রয় 

ঠিক সেই বূপ | মন দেহে ফেরে জানিয়। স্ুনিশ্চয়। 

অথ হ প্রাণ উচ্চিত্রমিষন্ স যথ৷ সুহয়ঃ পড় শশল্কুন্ স্থিদেদেব- 
মিতরান্ প্রাণান্ সমধিদ তং হাভিসমেত্যোচুর্ভ বন্পেধি স্বং মঃ 
শ্রেন্ঠোইদি মোতুব্রমীরিতি ॥ ১২ 

ইহার পরেতে প্রাণ সে যখন দেহরে ছাড়িতে চায় 

অশ্ব যেমন বন্ধন ছি'ডি কষাঘাত খেয়ে যায় 
প্রাণের সাথেতে ইন্দ্রিয় সব 
জেনে বাহিরায় মানি পরাভব 

তখন তাহার প্রাণের কাছেতে আদি কহে ভগবন 

আপনি শ্রেষ্ঠ মানিলাম তাহা, দেহ মাঝে প্রাণ গন | 
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অথ হৈনং বাগুবাচ ফদহং বসিষ্ঠোহন্রি ত্বং ত্বসিক্ঠোইসীত্যথ 
হৈনং চক্ষুরুবাচ ঘদহুং প্রতিষ্ঠাহস্মি ত্বং তৎ প্রতিঠাহসীতি ॥ ১৩ 

ইহার পরেতে বলিলেন বাক বসিষ্ঠ গুণ যাহ। 
মোর মাঝে আছে বসিষ্ঠ গুণে ভূষিত আপনি তাহ। 

নয়ন তখন কহেন বচন 
মোর মাঝে সেই প্রতিষ্ঠা গুণ 

আপনিই প্রভু প্রতিষ্ঠ। গুণে ভূষিত তাহাত জানি 
আমাদের মাঝে যা যা গুণ রাজে তব দান তাহ। মানি। 

অথ হৈনং শ্রোজ্রমুবাচ যদহং সম্পদদ্ি তং তণ্সম্পদসীত্যথ 
হৈনং মন উবাচ যদহুমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি ॥ ১৪ 

ইহার পরেতে কর্ণ বলেন সম্পদ গু৭ যাহ। 
আমার মাঝেতে রয়েছে জানি ত1 তুমিই দিয়েছ তাহ 

সম্পদ গুণে ভূষিত তুমিই 
মন বলে মোর মাঝে রাজে যেই 

আয়তন গুণ আপনিই প্রভু ভূষিত তাহাতে জানি 
আমাদের মাঝে যা যা! গুণ রাজে সবি তব বলি মানি। 

ন বৈ বাচো। ন চক্ষুংসি ন শ্রোপ্জালি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাগ। 
ইত্যেব।চক্ষতে গ্র(ণো হোবৈভাণি সর্বাণি ভবতি ॥ ১৫ 

লোকে ইক্ড্রিয়ে বাক্য চক্ষু কর্ণ মন ন বলে 
কিন্ত প্রাণের স্জিত বলিয়া প্রাণ বজি তারে বলে। 



পঞ্চমাধ্যায় ঃ দ্বিতীয় খণ্ড 

স হোবাচ কিঃ মেহল্সঃ ভবিষ্য ভীতি হও কিঞ্চিদিদমা শ্বভ্য 
আশকুনিভ্য ইতি হোচুন্তঘ্া এতদলন্যান্স মনে। হ বৈ নাম 
প্রত্যক্ষং ন হ ব! এবং বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ॥ ১ 

মুখ্য প্রাণ সে কহেন তখন মোর কি অন্ন হবে 

ইক্দ্রিয়গণ কহে যত জীব কুকুব শকুনি সবে 
ইহাদের তরে যে অনরয় 
এদের দ্বারা য। ভক্ষিত হয় 

অনের অন্ন এই সবে জেনো অন প্রাণ নামে রয় 

একথ' যে জ্ঞানে অন্ন অভাব কখন তর ন। হয় ? 

স স্বোবাচ কিং মে বাসে। ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হো।চুস্তল্মাদ। 
এতদণিস্তস্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চান্তিঃ পরিদধতি লঙ্ভুকে। 
হু বাসে! ভবত্যনগ্লে। হ ভবতি ॥২ 

মুখ সে প্রাণ বলেন তখন আচ্ছাদন কি মোর? 

বলিলেন তার। জল-_জেন যেই ভোজন নিরত জন 

আহাবের আগে শবে দিয়ে জল 
আচমন যাহ। কবেন সকল 

প্রাণের আচ্ছাদনের তরেতে ব্যবস্থা সেই করে 

জানে যেই জন পরিধান তার উত্তরীয় লাভ করে। 

তক্ধৈতশ সত্যকামে। জাবালো। গোশ্রঃভয়ে বৈয়াজপত্তায়োত্বাবাচ 
যত্যপ্যেনচ্ছুক্কায় স্াণবে ব্রয়াজ্জায়েরল্মেবা্মিগ্বাখাঃ প্ররোহেয়ুং 
পলাশানীতি ॥ ৩ 

সত্যকাম সে বাত্রপদের পুত্ররে তবে কয় 

শোন গোশ্রুতি এই উপদেশ প্রাণোপপানাময় 

নীরস বৃক্ষ কাণ্ডেও যদি 
এই উপদেশ দেয় যথাবিধি 

তাহাতে জানিও নবশাখা। আর পত্ররাশি যে হয় 
শাস্ত্রের কথ। মনেতে জানিও মিথ্য। কখন নয়। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ৃ ১৮৭ 

অথ যদি মহজ্িগমিষেদমাবান্ায়াং দীক্ষিত। পৌর্লমান্তাং রাজ 
সর্ব বধ মন্ং দধিমধুলোরুপমথ্য জ্য্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগা 
বাজ্যন্ত ভুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়ে€ ॥ ৪ 

প্রাণদর্শনবিদকোনজন মহত্ব যদ্দি চায় 

আমাবস্তায় দীক্ষিত হতে আচরণ করে তায় 

পুণিমা রাতে সর্বপ্রকার 
ওযধি মণ্ড দধি মধু আর 

পাত্রে মাঝে উপমর্দনে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ স্বাহ। 
অগ্নি আজা প্রদান স্থলেতে আহুতি দিবেন তাহ।। 

( এবং মন্থন পাত্রে সম্পাৎ নিক্ষেপ করিবে ) 

বাসায় ম্বাহেত্যগ্লাবাজ্যন্য ছত্ব মন্ছে সম্পাতনবনয়েু গ্রতিষ্ঠায়ে 
স্বাহেত্যগ্রাবাজ্য্ত ছত্ব। মন্ছে সম্পাতমবনয়েগ সম্পদে স্বাহেত্যগ্সা- 
বাজ্যস্থ) স্ত্ব। মন্ছে সম্পাতমবনয়েদায়তনায় স্বাহ্ত্যগ্লাবাজ্যত্য 

ছত্ব! মন্থে সম্পাতমবনয়ে॥ ৫ 

বশিষ্ঠায় স্বাহ। একথ। বলিয়। আগুণে আহুতি দিবে 

মন্থের মাঝে সম্পাৎ যাহা নিক্ষেপ করি দিবে 

প্রতিষ্ঠায়ে স্বাহ। বলি ইহ 
আগুণে আহুতি দিবে তুমি যাহ! 

মস্থের মাঝে সম্পাদ সব ফেলে দেবে তুমি তার 

সম্পদে শাহ বলি অগ্সিতে আহুতি দিবে যে আর। 

তারে। সম্পাৎ মন্থ পাত্রে নিক্ষেপ তুমি কর 

আয়তন স্বাহা। বলি পুনরায় আহুতি প্রদান করে 

মন্থ পাত্রে সম্পাৎ তার 

নিক্ষেপ তুমি কর এইবার। 



১৮৮ উপনিষদ অর্থ 

অথ প্রতিস্পপ্যাঞ্জলৌ মন্থমধায় জপত্যমে! নামাশ্যম। হি তে সর্ব- 
মিদং সহি জ্যেষ্ঠ: শ্রেষ্টোঃ বাজাহধিপতি স মা জ্যেষ্ঠাং অৈষ্ঠ্যং 
রাজ্যমাধিপত্যং গ্রময়ত্বহামেবেদং সর্বমসানীতি ॥ ৬ 

মন্ত্র গ্রহণ করিয়। অগ্নি হতে কিছু দূরে যাবে 

মন্ত্র জপিবে হে মন্থ তুমি অম হও 'এই সবে 

তোমার মাঝেতে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ 
দীন্ত হইয়া যেই বিরাজিত 

নিখিল জগং জগৎ ব্যাপ্ত করিয়। যেজন বিছ্যমান 

আমারেও তিনি দ্োয্ঠ শ্রেষ্ঠ এ পদ করুন দান । 

অথ খন্বেতয়র্চ। পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুৰ্ ণীমহ ইত্যাচামতি 
বয়ং দেবন্ত ভোজন।মত্যাচ।মতি শ্রেন্ঠং সর্বধাভমমিত্য।চামতি 
তুরং ভগন্ত ধীমহীতি সর্ব পিবতি। নিণিজ্য কং সং চমসং ব৷ 
পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম বা হুপগ্ডিলে বা বাচং মোহ প্রনাহঃ 
স যদি স্িয়ং পশ্যে সমুদ্ধং কর্মেতি বিদ্যা ॥ ৭ 

ক মন্ত্েরে উচ্চারি প্রতি পদেতে ভে।জন করি 
তৎ সবিতুবৃণীমহে এই পদটিরে উচ্চাবি 

একবার তৃমি করিবে ভোজন 

পুন এই পাদ কর উচ্চারণ 

বয়ম দেবস্ত ভোজনম্ এই কথাটি তখন বলে 

শ্রেষ্টং সব্ব ধাতমম্ বলি ভক্ষণ 'তবে করে । 
তুরং ভগস্ত ধীমহি বলিয়। কাসার পাত্র ধুয়ে 
করিবেন পান খত্বিক তবে মাটিতে এবার শুয়ে 

হয়ে সংযত বাক্য ও চিত 

শ্যনেতে যবে নিদ্রায় রত 
তখন যদি সে কোন স্ত্রীলোকেরে স্বপনে দরশ করে 
জানিও তখন কর্মের মাঝে সফলত। লাভ করে। 



ছাল্দোগা উপনিধদ ১৮৯ 

ভদেষ ক্লোকো। ষদ। কর্ণ কাম্যেবু স্্িয়ং দ্বপ্রেষু পশ্যতি 
সম্ৃদ্ধিং তত্র জানীয়াও তন্মিন্ স্ব নিদর্শনে তশ্মিন্হ্বপ্রু নিদর্শনে ॥ ৮ 

উক্ত বিষয়ে মন্ত্র আছে যে কাম্য কর্ম করে 

স্বপ্নের মাঝে স্ত্ীলোকে হেরিলে মন্ত্র সফল করে। 

পঞ্চমাধ্যায় ঃ তৃতীয় খণ্ড 
শ্বেতকেতুর্হারুণেয়; পথশলানাং সমিতিমেয়ায় তং হু প্রবাহুণে 
জৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাহশিধণ পিতেত্যনু হি ভগ্গব ইঠি ॥ ১ 

অরুণ পুত্র শ্বেতকেত তবে পঞ্চাল জনপদে 

গিয়া এক সভ। দেখিয়া! সেথায় যান তিনি মনোরথে 

প্রবাহন জবিলি তারে কন 
পিতা উপদেশ করেছেন দান 

শ্বেতকেতু কন ওহে ভগবন দিয়াছেন তিনি তাহ। 

অরুণ পুত্র শ্বেতকেতু নামে পরিচিত তিনি যাহা । 

বেখ যদিতো হি প্রজা; গুয়ন্তীতি ন ভগব ইতি বেখ যথা 
পুনরাবর্তত্ত ৩ ইতি ন ভগগীব ইতি বেথ পথোর্দেবধানন্ত পিতৃ- 
যান্য চ ব্যাবর্তনা ৩ ইতি ন ভগ্গব ইতি ॥ ২ 

এই লোক হতে প্রাণীগণ কোথ। উদ্ধে গমন করে 

জান কিহে তাহা? না ত ভগবন শ্বেতকেতু কন পরে 

কিরূপে তাদের প্রত্যাবর্তন 

জানকি? কহেন না ত ভগবন 

দেবযাঁন আর পিতৃষানের মার্গ যে ছুই হয় 

কোথায় ছিন্ন জান কি? না ভগবন তবে কয়। 



১২৩ উপনিষদ অধ্য 

বেখ যখাহসৌ লোকে ন জন্পুর্যত ৩ ইতি ন ভগ্নব ইতি বেথ যথ। 
পঞ্চম্যা মাছুতাবাপ; পুরুষবচসে। ভবন্তীতি নৈব ভ্ব ইতি ॥ ৩ 

প্রবাহণ কহে এলোক কেন জীবেতে পূর্ণ নয় 
শ্বেতকেতু কন জানি না তা আমি । পুনঃ প্রবাহণ কয় 

পঞ্চম আহুতি যেই জল রয় 

পুরুষ তাহারে কেন বল! হয় 

শ্বেতকেতু কয় ওহে ভগবন ইহাও জানি না আমি 
আহুতি মাঝে অপুর্ব সে যা হয় তা তরলগামী | 

অথান্ু কিমনুশিষ্টোইবোচথ ঘে। হীমানি ন বিস্তা কথং সোইমু- 
শিষ্টে! ক্রবীতেতি স হায়ন্তঃ পিতুরধ মেয়ায় তং হোবা চাননুশিষ্ 
বাব কিল ম। ভগবানব্রবীদনু ত্বাইশিষমিতি ॥ ৪ 

প্রবাহণ কন তাহলে বা কেন উপদেশ পাও বল 
এ বিষয়গুলি ন। জানে যেজ্সন কিবা জ্ঞান তার হৃজ৷ 

শ্বেতকেতু শবে ঘরে ফিরে যায় 

পিতার নিকটে কহে সমুদায় 

বলে পিতা তুমি উপদেশ, কেন আমারে হে দাও নাই 
শুধু প্রবোধিতে বলেছ আমায় উপদেশ দিলে তাই । 

পঞ্চ মা রাজস্যাবন্ডুঃ প্রশ্মীন প্রাক্ষী তেষাং নৈকঞ্চনাশকং বিবক্তঞ,- 
মিতি সহোবাচ ঘথা মা ত্বং তদৈতানবদে। বথাহহমেযাং নৈকঞ্চন 
বেদ য্ছমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি ॥ ৫ 

সেই রাজন্য বন্ধু আমায় পাঁচটি প্রশ্ন করে 
একটিরও তার উত্তর দিতে পারি নাই তাঁর পরে 

পিত। মনে মনে ভাবিয়া তখন 

কহেন যা বলি শোন দিয়ে মন 

এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না ত নিশ্চয় 
জানিতাম যদি বলিব না! কেন ইহ। কিহে কতু হুয়। 



ছান্দোগা উপনিষদ ১৯১ 

স হু গৌতমে। রাক্যোহর্মেয়ায় অল্যৈ হু প্রাপ্ডায়ার্থাঞ্চকার স হু 
প্রাভঃ সভাগ উদেয়ায় তং হোবাচ মানুষন্য ভগ্গবদ্ গৌতম বিশ্তম্য 
বরং বৃণীথ। ইতি। জ ছোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিস্তং 
যামেব কুমারন্ান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রহীতি 
স হু কৃচ্ছীবভূব॥ ৬ 

গৌতম তবে রাজ ভবনেতে আপনি গমন করে 
অভ্যাগতরে বসাল যতনে নিজে সমাদর ভরে 

প্রাতঃ কালেতে রাজার সভায় 

রাজ? 'এলে গৌতম সেথা ষায় 
রাজ। কন চাহ মানুষ সকলে যে সব বিশ্তু চাঁয় 

গৌতম কন আপনার ধন নিজে রাখ মহাশয় 

আপনি আমার তনয়ের কাছে বলেছ বাক্য যেই 
তাহাই বলুন। শুনে কথ। রাজা বিষন্ন হল সেই। 

তং হ চিরং বসেত্যোজ্ঞাপয়াঞ্চকারু তং হোবাচ যথা মাত্বং গৌতমাবদে। 
ঘথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্বঃ পুরা বিছ্। ব্রাক্মণান্ গচ্ছত্ি তম্মাতু সর্বেধু 

লোকেবু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তন্মৈ হোবাচ ॥ ৭ 

বাজ! কহিলেন আমার কাছেতে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকো 

দীর্ঘকালের পরে বলিলেন এই কথা শুনে রাখে। 
জিত্ভাসা ধাহা করেছ আমায় 

কোন ব্রাহ্মণে ইহ! নাহি পায় 

তোমার পুর্বে পুরাকালে কেহ কোনদিন নাহি পায় 

ক্ষত্রিয়গণ তরে উপদেশ, রাজ। তবে তারে দেয়। 



পঞ্চমাধ্যায় 2 চতুর্থ খণ্ড 

অসৌ বাব লোকে। গোৌতমাগ্নিস্তম্তদিত্য এব সমিজ্রস্মায়ে। 
ধুমৌহহরচিশ্চন্দ্রম। অঙ্গার। নক্ষত্রাণি বিস্ফ,লিঙ্গাঃ ॥ ১ 

ওহে গৌতম স্বর্গ অগ্নি সূর্য সমিধ তাব 
কিরণ সমূহ ধূম রূপে দিবা অগ্নিশিখায় আর 

অঙ্গার সব চক্দ্রিমাময় 

অগ্রিষ্ষুলিজ তারকায় বয় 

তন্রিল্পে ত্মিনসগ্লো। দেবা? শ্রন্ধাং ভুহবতি তন্ত। আহুতেঃ মোমোরাজ। 
জম্ভবতি ॥ ২ 

দেবগণ সেই অগ্নি মাঝারে শ্রদ্ধা আহুতি দেন 

সে আহুতি হতে সোমরাঁজ1 রূপে চন্দ্র উদিত হন। 

পঞ্চমাধ্যায় 2 পঞ্চম খণ্ড 

পর্জন্যো বাব গৌতমা স্িস্তম্ত বাসুরেব সমিদভ্রং ধুমে। বিভ্যুদ 

চিরশনিরজ।র। হ্রাদনয়ে। বিজ্ফু[লঙ্গাঃ ॥ ১ 

ওহে গৌতম মেঘের দেবত। অগ্নি রূপেতে রয় 
বায়ুই সমিধ মেঘ হয় ধুম বিজলী অগ্নিশিখায় 

বজ সেথায় অঙ্গার হর 
বিস্ফুলিঙ্গ গঞ্জন চয। 

তশ্মিল্সেতপ্মিন্গ্পৌ দেবাঃ সোমং রাক্তানং জুহবতি ভগ্তা। 
আন্তের্বর্ধং সম্ভবতি ॥ ২ 

পর্জন্াগ্নিতে দেবগণ সবে চন্দ্রে আনুতি দেন 

আহুতি হইতে বৃষ্টির জেন হয় তবে বরষণ। 



পঞ্চমাধ্যায় ঃ ষ্ঠ খণ্ড 

পৃথিবী বাবগোৌতমান্িস্তত্য।ঃ সংবসর এব সমিদাকাশে। 
ঘুমে রাত্রিরচিদিশোহঙ্গার। অবান্তরদিশে। বিস্ফ/লিজাঃ ॥ ১ 

ওহে গৌতম পৃথিবী অগ্নি সম্ধৎংসর সমিধ হয় 

আকাশ ধূম ও রাত্রি সে শিখা দিক অঙ্গার হয় 

অবান্তর যা দিক কোন হয় 

বিশ্কলিঙগ রূপে তাহ? রয় 

তান্মন্পেতশ্মিন্নগ্ৌ দেঝ। বর্ষং জুহবতি তন্য। আহতেরন্নং সম্ভবতি ॥ ২ 

এই অগ্রিতে দেবগণ জেন বৃষ্টি আহুতি দেয় 

সে আহৃতি হতে শব্য অন্ন উৎপন যে হয়। 

পঞ্থমাধ্যায় ৫ সপ্তম খণ্ড 

পুকুষে। বাব গৌতমাগ্রিস্তম্ত বাগেব সমিৎ প্রাণে। ধুমে। 
জিহবাছিচিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রাত্রং বিস্ফ,লিজ12 ॥ ১ 

ওহে গৌতম পুরুষ অগ্নি বাক্য সমিধ তাব 

প্রাণ ধূম আর জিহ্বা সে শিখা চক্ষু সে অঙ্গ।র 

কর্ণ বিস্ফুলিঙ্গ সে হয় 

এইরূপে সে যে সবমাঝে রয় | 

ভস্মিল্লেত্মিল্লগ্লৌ দেব অন্ধ জুহবতি তন্যা আহুতে রেতঃ 
সম্ভবতি ॥ ২ 

এই অগ্নিকে দেবগণ সবে আগুনে আহ্ুতি দেয় 

আহুতি হইতে শুক্র উপজে জেন মনে নিশ্চয় । 

১৩ 



পঞ্চমাধ্যার 2 অগুম খণ্ড 

যোষ। বাব গৌতমাগ্নিস্তন্তা। উপস্থ এব সমিদ যদুপমন্ত্রয়তে স ধুমো। 
ঘোনিরচির্ধদত্তঃ করোতি তে জঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফ,লিঙ্গাঃ॥ ১ 

যোবাঃ জেন অগ্ি স্বরূপ উপস্থ নমিধ তার 

সম্ত'বণেবে খুম জেন জননেন্দ্রিয় অচ্চি আব 

আভ্ানস্তবীন অঙ্গার ময় 

আনন্দ ক্ষুলিঙ্গ রূপে রয় 

ইহাঁও ক্ষুদ্র আনন্দ যেন স্বল্প মাত্র হয় 

এইভাবে জেন সবার সাথেতে সবাব তুলন। হয়। 

তন্সিম্নেত্থিক্নগ্পো দেব। রেতে। জুহবতি তন্যা। আছুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২ 

ভাপ্য। রূপেতে অগ্রিতে দেব শুক্র আনছি দেয় 

সেই আহুতিতে জানিও তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়। 

পঞ্চমাধ্যায় 2 নবম খণ্ড 

ইতি তু পঞ্চম্য।মাহুভাবাপঃ পুরুষবচনে। ভবন্তীতি স উলবাৰৃতে। 
গর্ভে দ ব। নব ঝ মাসানন্তঃ শয়িত। ঘ।বন্ধাছুথ জাতে ॥ ১ 

জল সোম আর বুষ্টি অন্ন শুক্র রূপেতে রয় 
পঞ্চম এই আহুতিতে জেন জলাখা আহুতি হয় 

পুরুষ সংজ্ঞা লভিয়া তখন 
জরারুর দ্বারা আবৃত হন 

আবার তখন মাতৃ জঠরে নয় দশ মাস ধরে 
শুয়ে থেকে পরে জাত হয় সেই মাণবের রূপ ধরে। 



ছান্দাগ্য উপনিষদ , ১৯৫ 

স জাতে যাঝধাযুষং জবতি ₹ং ৫প্রতং দিষ্টমিতোহগ্রয় এব হরস্তি 
যত এবেতে। যতঃ সম্তৃতো। ভবতি ॥ ২ 

ওই সন্তান জাত হয়ে তাব নিজ কর্মের মত 

উপাজ্জিত যে আয়ুকাঁল ধরি বেঁচে থাকে সেইমত 
তার পর তার কর্মের মত 
লোক লাত তবে দেহ হয় গত 

তখন তাহাকে এখান হইতে অগ্নিতে সবে লয় 
অগ্নি হইতে হজন মাণাব অগ্রিতে হয় লষ। 

পঞ্থমাধ্যার 2 দশম খণ্ড 

তদ্ ষ ইং বিদুর্ষে চেগেহরণ্যে শ্রদ্ধ। তগ হত্যুপাসতে তেহচিষমভি 
সম্ভবন্ত্যচিযোহহরহ্ছু আপূর্বমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান যড়, 
দঙ$ঁঙেতি মাসাংস্তান্॥ ১ 

তাহার মধ্যে পঞ্চ অগ্নি বিদ্যা যাহারা জানে 

আর যে পরিব্রাজক বানপ্রস্থতে অরণ্যে 
শ্রদ্ধাও তপে রত যিনি হন 

মৃত্যুর পর অচ্চিগমন 

অচ্চি হইতে দিনে আর দিন হতে শুরু পক্ষময় 

শুরু পক্ষ হইতে উত্তরারণে ছয় নাসে ঘায়। 

ম(লেভ)ঃ সংবসরং সংবৎসরাদাদিত্যম দিত্যাচ্চজ্রমমং 
চক্্রমসে। বিদ্যুতং তগ পুরুষোইম।নবঃ স এনান্ ব্রহ্ম 
গীময়ত্যেষ দেবযালঃ পন্থ। ইতি ॥ ২ 

মাস হতে তবে সার! বছরেতে বছর হইতে রবি 

রবি হতে শশি চক্দ্রসা হতে বিদ্যুতে যায় সবি 

অমানব 'এক পুরুষ তখন 

ব্রহ্ম লাভেতে করান গমন 

ইহারেই জেন দেবধান পথ বলে বণিতত হয় 
চন্দ্র সূর্য জ্যোতি রাশি লভি আলোয় আলোকময়। 



১৯৬ উপনিষদ অর্থ 

অথ য ইমে গ্রাম ইঠ্টারগুর্ভে দত্তমিত্যুপাঁসতে তে ধুমমভিসম্তবস্তি 
মা ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়, দক্ষিণৈতি 
মাসাংস্তান্ নৈছে সংবসতমনিপ্রাপ্র,বন্তি ॥ ৩ 

ইষ্ট পূর্ত দন্ত প্রভৃতি অন্ুগান যে করে 
গ্রীমবানীগণ এই ভাবে যারা দেবতার পুজ। করে 

ধূমকে প্রাপ্ত তাহাবা ফে হন 

ধুম হতে রানে করে ষে গমন 
রাত্রি হইতে কৃষ্ণ পক্ষ তাহ। হতে ছয় মাসে 

সূর্ধ যখন দক্ষিণে যান তাহ। লাভ করে শেষে । 

মাসেভ্যে পিতুলোকং পিভ়লোকাদা কাশমাকাশাচ্চক্রমসমেষ 
সোমে। রাজ। তন্দেবানাগন্সং তং দেব। ভক্ষয়ন্তি ॥ $ 

মাস লোক হতে পিতুলোকেতে সেথা! হতে আকাশেতে 

আকাশ হইতে চন্দ্রম। লোকে হয় তাহাদেব যেতে 
ব্রাহ্মণদের রাজ সোম হন 

দেবত। গণের অন্ন সেজন 

দেবতার জেন অন্ন রূপেতে এরে ভক্ষণ করে 
চন্দ্রই জেনো সোমরূপ ধরি আকাশেতে বাঁস করে। 

তক্মিন বাব সম্পাতমুধিত্বাইখৈতমেবাধবানং পুনরনিবর্তন্তে 
বখেতমাকাশমাকাশাদায়ুং বাধুভুত্বা ধুমে। ভবতি ধুমে। 
ভূত্বাইভ্রং ভবতি ॥ ৫ 

কর্মফলটি ক্ষয় হয়াবধি চন্দ্রেতে বাস করে 
তাহার পরেতে যে পথেতে যায় সে পথেতে পুনঃ ফেরে 

চন্দ্র হইতে আকাশেতে যান 
আকাশ হইতে বায়ুতে গমন 

বায়ু হতে ধূম ধুম হতে পরে অভ্র জানিও হয় 
কর্মফলটি শেষ হয়াবধি চন্দ্রের মাঝে রয়। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ১৯৭ 

অভ্রং ভূত্ব। মেঘো। ভবতি মেঘে ভূত্বা প্রাবর্ধতি ত ইহ ত্রীহিষব। 
ওষধি বনম্পতযস্তিলমাষ! ইতি জায়ন্তেহতে। বৈ খলু দুনিষ্্রপতরং 
যে। যো হ্ৃন্মত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তন্ভুয় এব ভবতি ॥ ৬ 

অভ্র হইতে মেঘ রূপ ধরে মেঘে বধণ হয় 

সেই বর্ষণে শধ্য বূপেতে তাহারা জনম লয় 

সম্ভানোতৎপাদন সমর্থ জন 

এ অন্নরে করে ভক্ষণ 

তাহার মধ্যে জীব রূপ ধবি সেই জন জনময় 

এই বধণে শস্য রূপেতে ভাহ।রাই দ্েনে। রয়। 

তদ্ য উহু রমণীয়চরণ। অন্তযাশে। হ যত্তে রমণীয়াং যোনি 
ম/পগ্যেরন্ ব্রাঙ্গণযোনিং ঝ৷ ক্ষত্রিয়যোনিং ব বৈশ্যযোনিং বাহথ 
ঘ ইহ কপুয়চবণ। অন্যাশো। হ যন্তে কপুয়াং যোনিম।পন্ছের এ. 
হববোনিং ব৷ সুকরযোনিং বা! চণ্ডালযোনিং ব। ॥ ৭ 

ইহাদের মাঝে ইহলোকে বই শুভ ফল লাশ করে 

চক্্রলোকটি ভোগ কবে যাহা বাকি থাকে তার পবে 
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম সে লয় 

কর্মের ফল যার কম বয় 

ক্ষত্রিয় আর বৈশ্ত যোনিতে জন্ম তাহার হয় 

অশ্ডভ কমে চণ্ডাল আব শুকর কুকুর হয়। 

অখৈতয়োঃ পথোন” কতরেণচন ভানীমা নি:ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি 
ভূতানি ভবস্তি জায়ন্ব জিয়ন্েত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ 'লোকো 

ন সম্পুর্যতে তম্মাজ্জুগ্ডঞ্দেত তদেষ শ্লোক ॥ ৮ 



১৯৮ উপনিষদ অর্থ 

শান্বে বিরত জীবগণ ওই ছুপথেই নাহি যায় 

ঈশ্বরাদেশে অনমে মবণে বাবে বারে আসে হায় 

তৃতীয় স্থান সে ইহাকেই কয় 
এই লোক কতু পূর্ণ ন! হয় 

ঘৃণিত এ পথ যেতে নাহি হয় আছে এর বর্ণন 

নিচের শ্রোকেতে এই বিষয়েতে বলেছেন স্ুধীজন। 

স্তেনে। হিরণ্যস্ স্ুরাং পিবংশ্চ গিরোস্তল্পম।বসন্ ব্রজ্গাহা 

চৈতে পতভ্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরংত্তৈ১। ইতি ॥ ৯ 

স্বর্ণ হণ কনে যেই জন মগ্যপ যেই হয় 

গুরু শযা'য় শয়ন করিয়া গুরু পৃত্ীরে লয় 

ত্রহ্মঘাতী সে হয় যেই জগ 

পতিত হইয়? ইহলোকে রন 
শান্্রবিরত জীবগণ জেনে" ইহাদের সাথে রয় 

ইহাদের সাথে মিশিয়া! তাহারা বিপথগামী যে হয়। 

অথ হয এতানেবং পঞ্চাগ্লীন বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপন 
লিপ্যতে শব্ধ; পুতঃ পুণ্যলোকে। ভবতি ঘ এবং বেদ এবং বেদ ॥ ১০ 

পনুস্ত বারা পঞ্চাগ্নিকে যথাযথ পুজ। করে 
পাপীদের কাছে থাকিলেও পাপ তারে না স্পশ কবে 

পঞ্চাপ্রি বিদ্যা ফলেতে সেজন 

বীত পাপ হয়ে বিশুদ্ধ হন 

উচ্চ বিষয় জানিয় পুণালোক পানে সেই জন যায় 

পাগীদের কাছে থাকিলেও পাপ তার কাছে নাহি যায়। 



পঞ্চমাধ্যার 2 একাদশ খণ্ড 

প্রাচীনশাল ওপমগ্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিজ্দদ্যন্সে। ভাল্লবেয়ো 
জন? শার্করাক্ষ্যে। বুড়িল আশ্বতরাশ্থিত্তে হতে মহাশাল। মহাত্রোত্রিয়াঃ 

সমেত্য শীমাংসাং চক্ত্ু কো ন আত্ম! কিং ব্রন্মেতি ॥ ১ 

উপমন্থ্যর পুত্র প্রাচীন শাল নামে যেই জন হয় 

পুলুত স্ত যে সত্যযত্ঞ নামে যেই জন হয় 

ভাল্পবি স্বত সে ইক্জদুয় 

শর্করাক্ষ। তনয় নাম যার জন 

অশ্বতবাশ্ব পুত্র বুডিল এই মিলি পাঁচ জন 
মহাশ্রোত্রিয় মভাব্রান্ষণ আলোচনা রত হন 

পরস্পরেতে কহেন তাহার ত্রক্ম কেই বা হয় 

আত্ম! মোদের হন কোন জন কব তাহ। নির্ণয় 

তে হ সম্পদায়াঞ্চক্রুরচ্দ।লকে। বৈ শুগবন্তো হয়মীরুণিঃ সপ্প্রভীম 
মাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্ম,ঃ॥ ২ 

এই সমস্যা সমাধান করি তাহারা তখন কন 

অরুণ পুত্র উদ্দালক নামে খ্যাত যেইজন হন 

সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আঁত্মাবে অবগত সেইজন 

আমরা সকলে জানিবার তবে সেখানে করি গমন । 

(তার সমীপে গমন করিলেন ) 

সহ সম্পাদয়।ঞ্চকার প্রক্ষঃস্তি মামিমে মহাশাল! মহাশ্রোত্রিয়া- 

স্তেভ্যে। ন সবমিব প্রতিপণন্তে হস্তাহমন্তমভ্যনুশাসানী[ত ॥ ৩ 

উদ্দালক তবে কন ভাবিয়া ্াপন7 মন এ শিদ্ধান্ত করিল তখন 

এ মহ) গৃহস্থগণ মহাশ্রোত্রিয়ের জন প্রশ্ন মোরে করিবে যখন 

তাহাদের প্রশ্ন ধত আমার সমর্থ মত হইবার মত কৃ নয় 

উপদেষ্টা একঘ্বন সন্ধান দিব যেমন মনেস্থির করিল নিশ্চয় । 



২৪৩ উপনিষদ অধ্য 

ভান হোবাঁচাশ্বপতির্বৈ ভগ্বন্তো হয়ং কৈকেছঃ অন্প্রতীমমাত্মানং 
বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হস্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মু ১ ॥ ৪ 

উদ্দালক তবে কন শুন মহাশয়গণ স্ুপ্রসিদ্ধ কেকয় তনয় 

বৈশ্বানর আত্মাতত্ব মশ্পতি অবগত, তাহার নিকটে সবে যায়। 

তেভ্ডে। হ প্রাণ্ডেভ্যঃ পৃথগর্থাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সর্জিহান 
উবাচ--ন মে ভ্তেলো জনপদে ন কদর্ষো ন মগ্পো। 

নান] হিতাগ্নিন। বিদ্বা্ম স্থৈরী ন্বৈরিণী কুতে। 
ক্ষ্যমাণো। বৈ ভগবস্তোহহমম্মি বাবদেকৈকনম্ম। খত্বিজে ধনং 
দাস্যামি তাবন্তগবস্ত্যো দ্বান্তামি বসন্ত ভগবন্ত ইতি ॥ ৫ 

তাহাবা। তথায় মমাগত হলে রাজ" সমাদর করে 

প্রদত্ত ধনে না নিতে দেখিয়া কহে যে বিনয় ভরে 

পরদিন প্রাতে শয্যা তেগিয়। 

কন তাহাদের কাছেতে আসিয়। 

আমার রাজো চোর নাই নাই মগ্যপ কোনজন 

নাহিক কৃপণ আহিতাগ্রি সে ব্রাহ্মণ কোনজন। 

বাভিচারী নাই সুতরাং জেন ব্যভিচারিণীও নাই 

আমার এদান করন। গ্রহণ তবু কেন বলে? তাই ? 

যজ্ের মাঝে রত আমি হই 
তোমাদের আমি দিব নিশ্চয়ই 

ঝত্বিক গণে যত দক্ষিণা এখানেতে দেয়। হবে 

দেব তোমাদের থাকো। এখানেতে আরো বেশী দোয়' যাবে। 



ছান্দোগা উপনিষদ ২০১ 

তে। হোচুর্ষেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেতং হৈব বদেদাঝ্মানমেবেমং 
বৈশ্বানরং সম্পরত্যধ্যেষি তমেব ন ব্রহীতি ॥ ৬ 

তার কহিলেন যেই প্রয়োর্জনে যে মানুষ আসে কাছে 
তাহার কাছেতে সেই উপদেশ সেই ক্ষন জেন যাচে 

ধনকামী মোরা নহি কোনজন 
বিদ্যা কামন। শুধু প্রয়োজন 

বৈশ্বানর__-যে আত্মা তাহার তথ্য আপনি বল 
সেই কথা বলে ওহে সুধীজন আমারে তৃপ্ত কর। 

তান্ হোবাচ প্রাতর্ব প্রতিবক্তাম্মীতি তে হ সমিগুপাণয়ঃ পুর্বান্ছে 
প্রতিচক্রমিরে তান হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ ॥ ৭ 

কহিলেন তিনি প্রাতঃ কালেতে উপদেশ দিব আমি 
পরদিন তাবা গেলেন সেথায় হইয়া সমিৎ পাণি 

রাজ উপনীত না করিয়া কন 
উপদেশ তবে বলেন তখন । 

বিদ্ভাভিমান তাগ করি সব আসিয়াছ মোর কাছে 
দিব তোমাদের সেই উপদেশ যাহ। নোর জানা আছে। 

পঞ্চমাধ্যার 2 দ্বাদশ থণ্ড 

ওপমচ্যাব কং হমাত্মাননুপাস্স তি দিবমেব ভগবে। রাজনিতি 
হোবাচৈষ বৈ স্ুতেজ। আত্মা বৈশ্বানরো! বং ত্বমাত্মানমুপাসসে 
তস্মাস্তব স্ুতং প্রস্্তমনুতং কুলে ঘৃখ্যতে ॥ ১ 

কহিলেন রাজ উপমন্তব কি ভাবেতে পুজা করো 
কোন প্রকারেতে আত্মারে তুমি উপাসন। মাঝে স্মরেো 

প্রাচীনশাল সে কহে মহাশয় 
ছ্যলোক ভাবিয়া তার পুর্জ। হয় 

কহিলেন রাজা সেই আত্মাকে উপাসন তুমি করে 
প্রসিদ্ধ এই সুৃতেজ। নামেতে আত্মা বৈশ্বানরও 

এই জন্যই তবকুলে স্ৃত 
দৃষ্ট হয় ষে গ্রন্থুত আন্ত 



২০২ উপনিষদ অর্থা 

অত্ন্যজং পশ্যাসি প্রিয়মন্ত্যগ্ং পশ্যাতি প্ররিয়ং ভবত্যন্ব ত্রহ্মবসং 

কুলে ঘ এভমেব মাত্মানং বৈশ্বানরমুপান্তে মুধ। ত্বেষ আত্মন ইতি 
হোবাচ যুধ? তে ব্যপতিস্তদ্ যন্সাং নাগমিয্য ইতি ॥ ২ 

এই যে অন্ন ভোজ্বন করিছ হেরিতেছ প্রিয়জন 

তাহারই কৃপায় হইতেছে সব জ্রানে সে সাধক মন 

এই কথ! জেনে যে করে ভোজন 

এই কথ মানি প্রিয় দরশন 

করে যেই জন তাহার কুলেতে জ্ঞানের দীন্তি রয় 
বৈশ্বীনর আত্মার জেন একাজ ইহ। হয়। 
আমার কাছেতে বিদ্ভাব তরে যদি না আসিতে তুমি 

এই অপরাধে মস্তক তব খসিয়া পড়িত ভূমি । 

পঞ্চমাধ্যায় ৪ ভ্রয়োধশ খণ্ড 

অথ হোবাচ সত্যবজ্ঞং পৌলুষিং প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মা নমুপাস্স 
ইত্যাদিত্যমেৰ ভগগবে। রাজনিতি হে।বাচৈষ বৈ বিশ্বরূপআত্ম। বৈশ্বানরো 

বং ত্বমাআ্সানমুপাসসসে তন্মাত্তব বছ বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১ 

ইহার পরেতে সত্যবজ্ঞ পৌলুধিকেরে কন 
প্রাচীন যোগ্য আত্মারে পুক্তা। কর কি ম্মরিয়৷ মন 
বলিলেন তিনি সৃযকপেতে আত্মার পুজ। করি 
রাজ বলিলেন প্রসিদ্ধ ইনি বিশ্বরূপ নামধরি 

বৈশ্বানর এই আত্মার তুমি উপাসন! কর বলে 

বিশ্বরূপেতে ধন দেখ দেয় জানিও তোমার কুজে।। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ | ২৪৩ 

প্রবৃত্তো ইশ্থতরীরথে। দাসীনিষ্ষোহতন্যানং পশ্যজি প্রয়মন্ত্যন্সং পশ্যাতি 

প্রিয়্ং ভবত্যন্থ ব্রক্মবর্চদং কুলে ঘ এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপান্তে 
চক্ষুষ্টে তদাত্বন ইতি হোবাচোন্ধোহভবিষ্যো বন্মাং নাগনিস্য ইতি ॥ ২ 

রথাশ্বতরী তবতৃবে 'আছে দাসী ও কণ্ঠহার 
অন্নভোজিয়। প্রিয়বস্তরে দরশন কর আর 

বৈশ্বানরেরে আত্মার রূপে করে যেই দরশন 

অন্নভোজিয়। প্রিয়বন্তুবে দেখে হেন যেই জন 

তাহার কুলেতে ব্রহ্মোতেজের সম্ভূত জেন হয় 

আত্মার ইহ! একটি অঙ্গ চক্ষু মাত্র হয় 
আমার কাছেতে ন।' আসিতে যদি এই জ্ঞান লাভ তরে 

অন্ধ হইরা থাকিতে জ্ঞানিও তুমি চিরদিন ধরে। 

পঞ্চমাধ্যায় £ চতুর্দশ খণ্ড 

অথ হোবাচেক্দদ্যুন্গং ভাল্লবেয়ং বৈয়াপ্রপদ্ঠ'কং ত্বমাত্মানমুপাস্স 
ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্লিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ বসত! 
বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তল্মান্তাং পথগ বলয় আয়স্তি 
পৃথগ্রথশ্রেণয়োহনুষস্তি ॥ ১ | 

ইহার পরেতে ভাল্পবেয়কে রাজ ছ্িজ্ঞাস। করে 
বৈয়ান্রপদ আত্মারে পূজ তুমি হে কেমন করে 
তিনি তবে কন রাজা মহাশয় বায়ুক্ধপে পুজি তারে 
রাজা কন তবে যেই আত্মারে বায়ুরূপে পুঁজ করে 
পুথগ বর্ম! এই আত্মাই ইনিই বৈশ্বানর ও 
জানে। তুমি তাই স্বরূপ ইহার তাহা জেনে পুক্ত। কর 
বিভিন্ন দিক হতে আসে তাই উপহার তব তরে 
বিভিন্ন রথ শ্রেণী তাই তব অন্ুগমন ও যে করে। 



২০৪ উপনিষদ অর্খয 

অওজ্যঙ্সং পশ্যসি প্রিয়মন্ত্যন্নং পশ্যন্তি প্ররিয়ং ভবত্যন্থ ব্রক্ষবর্চসং 
কুলে ঘ এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপান্তে প্রাণস্তেষ আত্মন ইতি 
হোবাচ প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যঘ্ ঘল্সাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ 

অন্ন ভোজিয়। প্রিয় বস্তর হয় তবে দরশন 

এ ভাবে যে পুক্ষে অন্ন ভোজিয়। প্রিয় দরশনে রন 

তাহার ভূলেতে ব্রহ্ম তেজের উদ্ভব যেন হয় 
ইনি আত্মার একটি অঙ্গ জেনে। প্রাণ রূপে রয় 

আমার নিকটে না আসিতে যদি শিক্ষা লাভের তরে 

পরাণ তোমায় ছেড়ে চলে যেত যাইতে সে তুমি মরে। 

পঞ্চমাধ্যার 2 পঞ্চদশ খণ্ড 

অথ হ্থোবাচ জনং শার্করাক্ষ্য কং ত্বমাত্মানমুপাম্স হত্যাকাশমেৰ 
স্তগবে। রাজস্সিতি হোবাচৈষ বৈ বুল আত্মা! বৈশ্বানরো। বং 
ত্বমাত্সানমুপাস্সে তম্মান্বং বছলোহসি প্রজয়। চ ধনেন চ ॥ ১ 

ইহার পরেতে অশ্বপতি সে জনে সম্বোধি কন 
শর্করাক্ষ আত্মারে প্র বলো ভাবি কোনজন 

অন তবে কন ওহে ভগবন আকাশে আত্ম জানি 

কহিলেন রাজ। বৈশ্বানরেরে আত্মা বলে ষে মানি 

কর উপাসন? বহুল নামেতে সেই জন জেনে। রয় 

সম্ভতি ধন লভিয়। হয়েছ বহুল যে নিশ্চয় । 



ছন্োশগা উপনিষদ * ২০৫ 

অন্যন্পং পশ্যসি প্রিয়মন্ত্ন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যন্য ব্রন্মবর্চসং 
কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বনরমুপান্তে সন্দেহস্ত্েধ আত্মন ইতি 
হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যশীর্যদ্ ঘন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ 

সেই জন্য অন্ন খাইয়। প্রিয় বস্তুরে হেরে 
এইরূপে যেই বৈশ্বানরেতে আত্মার পুজা! করে 
অন খাইয়। প্রিয় বস্তরে করে সেই দরশন 
তাহারি কুলেতে ব্রহ্ম জ্ঞানের উদ্ভব জেনে হন 
এই আত্মা দেহর মধ্যে মধ্য বূপেতে রয় 
শাস্ত্র বাক্য জানিও ইহাই মিথা। কখন নয় 
আত্ম তত্ব শিখিবাব তবে না আসিলে মোব কাছে 
শরীরের তব মধ্য যে ভাগ বিশীণ হত পাছে । 

পঞ্চমাধ্যায় 2 যোডশ খণ্ড 

অথ হোবাচ বুড়িলমা শ্বতরাশ্থিং বৈয়াস্রপন্ কং স্বমাত্মানমুপা্ন 
ইত্যপ এব ভগবে। রাজক্মিতি হোব।চেষ বৈ রিমা ম। বৈশ্বানরো ঘং 
ত্বমাত্বানমুপাস্্সে তন্মান্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি ॥ ১ 

এর পব রাকা! বুড়িল অশ্বতরাশ্বে জনে কন 

আত্মার মাঝে কার উপাসন। কর তুমি “কান জন 
বুড়িল কহেন জলকেই আমি ম্াত্বাতে পৃজ্জ! করি 
রাজ। কহিলেন আত্মাকে তুমি পৃজ যেই জনে ন্মরি 
বৈশ্বানরের আত্মা হইয়। রকি রূপে সেই রয় 
তাই ত পুষ্টি লাভ করি তুমি হইয়াছ রয়ি ময়। 



২০৬ উপনিষদ অর্থ 

অব্স্যন্সং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যমং পশ্যতি গিয়ং ভবত্যস্থ ব্রহ্মবর্চসং কুলে 

ঘ এতমেবামঝ্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্তেষ আত্মন ইতি হোবাচ 
বস্তিস্তে ব্যভেওন্যদ্ বন্মাং নামিস্য ইতি ॥ ২ 

সেই জন্যই অন খাইয়া প্রিয় বস্তরে হেরে 

এইরূপে যেই বৈশ্বানবেতে আত্মার পুজ্জা কবে 
অন্ন সেজন ভক্ষণ করে 

প্রিয় বস্তরে দরশন করে 

কিন্তু এ জল আত্মার জেন হয় ০ খুত্রাশয় 

শিক্ষার তরে নাহি এলে তব বিদীর্ণ তাহা হয়। 

পঞ্চমাধ্যায় 2 সপ্তদশ থণ্ড 

অথ হোবাচোদ্দালকম।রুণিং গৌতম কং ত্বমাস্মানমুপ।স্স 
ইতি পৃথিবীমেব ভগবে। র।জদ্মিতি হোব।চৈষ প্রতিষ্ঠাস্মা। বৈশ্বানরে। 
ঘং ত্বমাতানমুপাস্সে তম্মান্থং প্রতিছ্িভোহসি প্রজয়া চ পশুভিম্চ ॥ ১ 

অশ্বপতি যে উন্দালকেরে জিজ্ঞাসি তবে কয় 
আত্মার মাঝে কার উপাসনা কর তুমি মহাশয় 

উদ্দালক সে কহেন তখন পৃথিবী রূপেতে ন্মরি 

রাজ। কন তাই রন আত্মাই প্রতিষ্ঠ। নাম ধরি 
সেই জন্যই সম্ভতি আর পশুগণ লাভ করে 

প্রতিষ্ঠা লভি হয়েছ ধন্য পৃথিবী নামেতে স্মত্রে। 



ছান্দোগা উপনিষদ 

অগস্যক্সং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্সং পশ্যতি প্ররিয়ং ভবত্যন্য ব্রজ্মবর্চসং 
কুলে ব এতমেবমাত্মনং বৈশ্বানরমুপান্তে পাদৌত্বেতাবাত্মন ইতি 
হোবাচ পাদৌ তে ব্যমান্তেভাং বন্স।ং নাগমিস্ত ইতি ॥ ২ 

এইট জন্তঈ অন লভিয়। প্রিয় দবশন কবে 

মাছ ভুমি জেন আয়াক্কে তাই পৃথিবী নামেওে স্মবে 
এই ভাবে পুজ| বত যেই জন 
অন্নশুন্দি প্রিয় দবশন 

তাহার কুলেতে বর্গ জ্ঞান পে থাকে যে বর্তমান 

কিন্ত জানিও আত্মার ইহ) শুধু পদ ছুইখান 
আজম তত্ব শিখিবার তরে আমাব কাছে না! এলে 

পদ দুটি তব শিখিল হইত নিশ্চয় নাহি এলে । 

পঞ্চমাধ্যায় 2 অগ্নাদশ খণ্ড 

তান্ হৌবাচৈতে বৈ খলু যুয়ং পুথগিবেমমাআ্মানং বৈশ্বানরং 
বিদ্বাংসোহম্মথ যন্তেবমেবং প্র।দেশম ত্রমভিবিমানমাত্স।নং 

বৈশ্বানরমুপান্তে স সর্বেধু লোকেধু সর্বেধু ভূতেবুদর্বেদাত্ম ন্ম্পমন্তি ॥ ১ 

অশ্বপতি সে বলেন তখন শুন তবে দিয়ে মন 

জানিও কিন্তু এই আত্মা যে পুথক কখন নন 

তোমর। ৯হারে পৃথক ভাবিয়। 
অন্ন ভোজন করেছ জানিয়। 

এই আত্মারে অভিবাপ্ত ও অপরিমেয় যে জানে 
সব জীবেতে অন্ন লভিয়া সব লোকেতে মানে । 



২৯৮ উপধিনদ অর্ধ্য 

তন্ত হু ব এতন্টাত্মনো বৈশ্বানরস্য ঘুধৈব সুতেজা শ্্ুর্বিশ্বরূপ: 
প্রাণঃ পৃথগ বস্তা! সন্দেহে। বছলে। বস্তিরের রয়িং পুথিব্যেব 
পাদাবুর এব বেদিলেমানি বহিহ্ৃ দয়ং গহপত্যো। যনোহস্থাহার্পচন 
আস্যমাহবনীয়ঃ ॥ ২ 

উক্ত স্বরগে বৈশ্বানবের আত্ম।র মাথ। জেনো 
সুর্য চক্ষু বায়ু প্রাণ আর আকাশে মধ্য মেনে। 

মৃত্রাশয় সে জঙ হয়ে রয় 

পৃথিবী জানিও সে চরণদ্বয় 
(এ বৈশ্বানর বূগী ভোক্তার ) 

বক্ষঃস্থল বেদি আর এ বক্ষের লোম চয় 

কুশ তার! হয় গাহপত্য অগ্মি হৃদয় হয় 

মন দক্ষিণ অগ্নি সে হয় 

আহবনীয়াগ্রি মুখ বূপে রয় । 

পঞ্চমাধ্যায় ঃ উনবিংশ খণ্ড 

তদ্ বদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছে তদ্ধো নীয়ং স যা? প্রথমা মান্ছাভিং 
জুহুয়া ভাং জুস্প্মাৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণত্বপ্যত্তি ॥ ১ 

প্রথম অন্ন লভিলে তাহাতে আনুতি অপণীয় 

প্রাণায় স্বাহ। এ মন্ত্র বলি হোম তাতে করে দিও 

ইহাতে পরাণ তৃপ্ত যে হন 

ওই মন্ত্রেতে কোর তর্পণ 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ২০৯ 

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুত্তপ্যতি চক্ষুষি তপ্যত্যাদিত্যত্প্য ভ্যার্দিত্যে 
তৃপ্যতি ব্যৌত্বপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং ঘ কিঞ্চ দেযাম্চ।দিত্যম্চাি 
তিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়। পশুতিরম্নান্োন 
তেজস। ব্রল্গবসেনেতি ॥ ২ 

পরাণ তৃপ্ত হইলে জানিও চক্ষু তৃু হয় 
চক্ষু তৃপ্ত হইলে নূর্ধ তৃপ্ত সে নিশ্চয় 

সূর্য তৃপ্ত হঈলে স্বরগ তৃপ্ত জানিও হয়ু 

স্ববগ তৃপ্তে সর্ষের নিচে ঘা কিছু তৃপ্রিময় । 

তার তৃপ্তিতে ভোক্তাও জেন তৃপ্তি আপনি পায় 

এর পর তিনি প্রজা পশু আর ভোগ্য যা কিছু চায় 

সকল লভিয়। ভোগ ও অন্ধে দেহ লাবণ্যময় 

ব্রহ্মতেজেরে লভিয়া তখন ওপ্ত স জন হয়। 

পঞ্চমাধ্যায় $ বিংশ খণ্ড 
অথ ঘাং দ্বিতীয়াং জুক্ছয়াৎ তাং জুহুয়। ব্যানায় স্বাহেতি ব্যানস্তপ্যাতি ॥১ 

ইহাব পরেতে দ্বিতীয় আহুতি ব্যানার স্বাহ। এ বলি 

দিবেন তখন মন্ত্রে আহুতি দিয়। তবে অঞ্জলি । 

ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি চক্দ্রমাস্তপ্যতি চন্দ্রম্জি তৃপ্যতি 
দিশস্তপ্যন্তি দিক্ষু তৃপ্যন্তীফু  কিঞ্চ দিশশ্চ চশমা শ্চাধিতিঠিস্তি 
তও তৃপ্যতি তথ্যানু তৃপ্তিং তৃপ্য তি প্রজয়। পশুভিরন্নান্েন তেজস। 
ব্রহ্মবমেনেতি ॥ ২ 

ব্যানের তৃপ্তি হইলে তখন তৃপ্ত শ্রবণ হন 

শ্রবণ তৃপ্তি পাইলে চন্দ্র আপনি তৃপ্ত হন 

চন্দ্র তৃপ্ত হইলে তৃপ্ত সকল দিক যে হয় 

দিক তৃপ্তিতে চতুদ্দিকেতে সকলে তৃখিময় 
তার তৃপ্ততে ভোগ্ঞ! তখন আপনি তৃপ্ত হন 

প্রজ। পশু আব সকলে লভিয়া পরিতুষ্ট সে রন। 
১৩ 



পঞ্চমাধ্যায় ঃ একবিংশ খণ্ড 
অথ াং তৃতীয়াং জুস্ছরাৎ তাং জুনুয়াদপানায় হ্বাহেত্যপানস্তপ্যতি ॥ ১ 

ইহ।র পরেতে তৃতীয় আহুতি অর্পণ কর দান 
অপানায় স্বাহা বলিয়। মন্ত্রে অপান তৃপ্তি পান । 

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপাতি বাচি স্বপ্যস্তযা মগরিস্বপত্যঞ্জৌ তৃপ্যতি 
পৃথিবী তৃপ্যতি পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যু কিঞ্চ পৃথিবীচাগ্সিপ্াধি- 
তিতস্ত€ তৃপ্যতি তশ্যানু তৃপ্ডিং তৃপ্তি প্রজয়। পশুভিরন্নাপ্তেন 
তেজ না৷ ব্রহ্মবর্টসেনোত ॥ ২ 

অপাঁন তৃপ্ত হলে জাঁনিও বাক্য তপ্ত হন 

বাক্য তৃপ্ত হইলে অগ্নি জাপনি তৃপ্ত রন 
অগ্মি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত যে অতিশয় 

পৃথিবা তৃপ্ত হলে অগ্নি অধীনে যা! কিছু রয় 

পৃথিবী অগ্নি দোহার অধীনে যা কিছু তপ্ত হন 

তাহার! তৃপ্তি পাইলে ভোক্ত। তৃপ্ত আপনি রন 

এর পরে তিনি প্রজ' পশু আর ভোগ্য অন্ন লভি। 

দেহ লাবণ্ো ব্রহ্ম তেজেতে তপ্ত পুণাচ্ছবি। 

পঞ্থমাধ্যায় 2 দ্বাবিংশ খণ্ড 

অথ যাং চতুর্থ জুনুয়াৎ তাং জুন্থয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমান স্তপ্যতি ॥ ১ 

উহার পরেতে সমানায় স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দাও 

চতৃথ এ আহুতি বলিয়া সমানে তৃপ্ত কিয়া নাও। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ” ২১১ 

সমানে তৃপ্যতি মনস্তপ্যতি মনসি তৃপ্যতি পর্জন্যস্ৃপ্যতি পর্জন্যো- 
তৃপ্যতি বিদ্ধ্যু তৃপ্যতি বিদ্যুতি তৃগ্যন্ত্যাং ব কিঞ্। বিব্যুচ্চ পর্জন্থা- 
শ্চাধিতিষ্ঠতত্ত তৃপ্/তি তন্যানু তৃপ্ডিং তৃপ্যতি প্রজজয়। পশুভিরক্স।- 
ঘ্যেন তেলসা ব্রঙ্গবর্চসেনেতি ॥ ২ 

সমান তৃণ্ত হইলে জানিও মন সে তৃপ্ত হন 

মন সে তৃপ্ত হইলে পর্জন্য তাহাতে তৃপ্ত রন 

পজন্য তৃপ্ত হলে বিছাত ত% সে নিশ্চয় 

বিছ্বাৎ তৃপ্ত হলে জেন তার অধীনে যাহারা বয় 

তাদের সাথেতে তৃপ্ত আগনি ভোক্ত। তখন হন 

এই পুণ্যেতে প্রজা পশু আর ভোগ্য অন্ন লন 

দেহ লাবণ্য লভিয়া তখন ব্রহ্ম তেজেতে তুষ্ট সে হন 

পঞ্চমাধ্যার ঃ ত্রয়োবিংশ খণ্ড 
নথ ঘাং পঞ্চমীং জুন্ছয়।ং ভাঁং জুগয়দুদা নায় অ্বহেত্যুদালস্তূপ/তি ॥ ১ 

ইহার পরেতে উদানায় ম্বাহ। মন্থে আহুতি দাও 

পঞ্চম এই মন্ত্রে উদ্ানে তৃপ্ত করিয়। নাণ। 

উদ্দানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি তচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তপ্যতি বায়ে! 
তৃপ্যত্যাকাশস্তপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি বণীকণ্চ বায়ুশ্চাকাশ্চা ধিতিষ্ঠস্তৎ 
তৃপ্যতি ভন্যানু তৃপ্ডিংতৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরম্নান্তেন তেজস! 
ব্র্মবর্চসেনেতি ॥ ২ 

উদান তৃপ্ত হইলে জানিও বায়ু যে তৃপ্ত হন 
বায়ু তৃণ্তঠে আকাশ জানিও তৃপ্ধ তেম.ন রন 
আকাশ তৃপ্ত হইলে বায়ু ও আকাশ অধীন জন 
যাহা কিছু আছে সকলে জানিও তৃপ্তি মগন হন 
এদের তৃপ্তি হেরিয়। তৃপ্ত ভোক্তা তখন হয় 
এই পুণ্যেতে প্রক্জা পও আর অন্ন যে লাভ হয় 
ভোগ্য যা কিছু জভিয়া ওখন দেহ লাবণ্য ভর! 
ব্রহ্মতেজে মগন হইয়া] সব তার মধুক্ষর।। 



পঞ্চমাধ্যায় ঃ চতুবিংশ খণ্ড 

সয ইদমবিদ্ব।নগ্রিহ্োন্্ং জুহোতি বথাইঙ্গারানপোহা ভম্মনি 
জুছস্না ভাদৃক্ ত স্যাৎ ॥ ১ 

বৈশ্বান্র এ দর্শনে নাহি জানি যদি কোন জন 

অন্নিহোর হবন যদি সে বরেন অজ্ঞ জন 

অলস্ত কাঠ সরায়ে যাঁদ বাঁ ভন্মে আহুতি দেয় 

তাহার যন্ঞ আহত জা নও তেমনি মিথ্য। হয়। 

ভথ ঘ এহরেবং উঠান জুহোতি তম্য সর্বেষু লোকেু 
সর্বেধু ভূভেষু সর্নেষা আমন ছতং ভবাতি ॥ ২ 

বৈশ্বানরের ।(বশেষ এ টি যেই জন মনে জানে 

প্রাণাগ্রি ঠোত্রে বভ হন যিনি তাহাব সম্পাদনে 

সব “লাকেতে সব ভূতেভে সব আত্মায় তাব 

তাহার আহুতি হদু যে গাদান এই হান হয় যাব। 

তদ বথেষীকাভুনমগ্ৌ প্রে।তং গদুয়েত৭ হাম্থ র্বে প।খ্নঃ 
প্রদুয়ন্তে ব এ তদেবং শিদ্বানগ্রিস্ে।ওং জুেতি ॥ ৬ 
ইহব বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই 

সুঞ্জার শীষে তৃল। হঘ যাহ। আগুণ্তে যদি দেখ 
শিঃশেষে তাহা ভম্মীভৃছ যে হখনি “যমন হয় 
তেমনি উক্ত খিদ্চা জানিরা হব্ন যে জন কবে 

নিখিনেল যত পাপ রাশি হার নিঃশেষে জেন পোডে । 

তম্মাছু হৈবংবদ্ পি চগ্ালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদ।ঝ্মনি হৈবাস্য 
তৈগ্বানরে হুতং আ্যাদিতি তদেষ শ্লোক ॥ ৪ 

এই কারণেতে বিশেষ জ্ঞানেতে জ্ঞানী যদি ফোনজন 

উচ্ছি যদি চণ্ডালকেও দেন যদি কোনজন 

তবে ও অন্ন বৈশ্বানর সে মাআকে দোয়। হয় 
সঙ এ বথ। শ্লোক আছে জেন তাই এই ছে বিষয়। 
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যথেহ ক্ষুধিতা বাণা। মাতরং পধু'প।ন 5 এবং সর্বণ ভূতান্গ্িহোত 
মুপাসত। হত্যগ্রিহোত্রমুপসত ইতি ॥ ৫ 

ক্ষুধাত শিশু ময়েব কাছেতে মাগ্রহ ভবে যায় 

তেমনি প্রানীর থাকে দেন অগ্নিহোত্র পহিকায়। 

ষঠাধ্যায় 2 প্রথম থস 

ও শেতকেতুহারুণেয় আদ ভং হ পিতো বা শ্বেতকেতে। বস ত্রদ্ধ 
চর্যং ন বৈ সোম্াম্ম্যৎফুলীনোইন“চ ব্রদ্গবন্ধুরিব ভবভান্দি ॥ ১ 

অরুএ পৌত্র শ্বেতকেতু নামে পুবাকালে এন সন 
তাহারে ডাকিয়া পিত। তবে ভাবে মধূব ঘচনে কুন 

একে শ্বেত তু গুরুব গুঙেতে এন্দচন্য তবে 
বাস কব তান ব্রহ্গবন্ধু হতে হয় পাস কবে। 

স হ দ্বাদশবর্ধ উপেত্য চতুবিংশ।তবর্ধঃ সর্বান, বেদানা ত/ অহামন 
ননুগানমানী স্তবথ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো ঝম্স 

সোম্যেদং মহা মন! অনৃচানমানী আদা ইল্যুত তমাদেশম পোক্ত: ॥ ১ 

বার বছরেতে শ্বেতকেতৃ তবে “'করু গুহেতে গিয়ে 

চবিবশ বছরে ফিবে আসে পুন বেধপ'" জান নিয়ে 
বেদজ্ঞানাভিমানী তিনি হন 

অবিনীত ভাব বিবস বদন 

হেরিয়। আরুণি জিজ্ঞাসে তবে এমন কি করে হয় 

জ্ঞান লাভ হলে এমন স্বভাব হবার কথাত নয় ? 



২১৪ উপনিষদ অধথ্য 

যেনাশ্রুতং শ্রন্তং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগ্গবঃ 
স আদেশে ভবহীতি ॥ ৩ 

ব্রহ্ম বিষয়ে রহস্য ভেদ যে আদেশ শুনে হয় 

গুরুর নিকটে জিজ্ঞাস করে জানিয়াছ সমুদয়? 
পেলে যেই জ্ঞান অশ্রুত বিষয় 

ক্ষণেকের মাঝে সব শ্রুত হয় 

অচিস্তিত সে শ্ুচিস্তিত সে যার কূপ লাভে হয় 

অনিশ্চিত সে স্রনিশ্চিত যে হয়ে যায় নিশ্চয় । 

((শ্তকেত সে আদেশ কিরূপ ?) 

যথ। (সোম্যৈকেন হ€পিগ্েল সর্ব মৃন্ময়ং নিজ্ঞাভং স্যাদ্ বাচারস্তণং 
বিকারে। নামধেয়ং স্ৃৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ৪ 

মাটির ডেলায় যেন বুঝ। যায় যাহা তার পরিণাম 

বাকাব দ্বার। হলে ৪ পথক ঘ্ সরা নানা নাম 

সনেব মধো মাটি ঠিক রয় 

সবি নিমিত মাটির দ্বারায় 

পরিণাম তার মাটিময় ঠিক 'এ কথা সত্যতম 

মাটিব ডেলায় বথার দ্বাবায় হলেও প্রভেদতম । 

বথ! €সীম্যেকেন লোহমণিন। সবং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্য।ঘ।- 
চারস্তণং বিকারে। নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥ ৫ 

স্বর্ণ তাল হেরি বোঝা যায় ইহ? অুবর্ণময় 

ভাষা ও আকারে কুগ্চল কেহ হার ব। বলয় হয় 

সবের নাঝেতে স্বর্ণেন মত 

সতাই তাহ! রয় যে নিহিত 

সুবর্ণ যথ। নান! আকারেতে যতই প্রভেদ হয় 
গলালে তাহারে মিলিবে স্বর্ণ ব্বর্ণপিগুময় । 



ছান্দোগয উপনিষদ ২১৫ 

যথা সৌম্যেনেক নখনিকৃন্তনেন সবং কা ণয়সং বিজ্ঞাতং স্যাছ।- 
চারস্তণং বিকারে। নামধেয়ং কষ্থয়সমিত্যেব সত্যমেবং সৌম্য 
স আদেশে ভবতীতি ॥ ৬ 

নরুণ দেখিলে যথা বোঝ! যায় এ হয় লৌহময় 

শব্ধ ও নামে পৃথক হলেও.লৌহ সতা রয় 
তেমনি সৌমা জেন নিশ্চয় 

এই উপদেশ যেই মনে লয় 

ইহ! শ্রবণেতে অশ্রুত বন্ত শ্রুত জেন মনে হয় 
অ-মত বিষয় মননেতে বর অহ্ঞাত জ্ঞাত হয় । 

ন বৈ নুনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিযূর্যঘ্যেতণবেদিন্যন্ কথং বে নাবক্ষ্য- 
মতি ভগবাংস্েব মে তদ্ ব্রবাতিতি তথ। সেোমেতি হোবাচ ॥ ৭ 

শ্বেতকেতৃ কন মোব গুরুগণ জানেন ন! ১হ। কু 

জ।নিলে আমারে না বলার কোন কাঁরণ তে। নেই প্রভু 

আপনি বলুন শ্বেতকেতু কন 

পিত। কহে কহি শুন দিয়া মন। 

যষ্ঠাধ্যায় 3 দ্বিতীয় থণ্ড 
সদেন সোম্যেদমগ্ন আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ভদ্ধৈক আহরস- 
দেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিভীরং তম্মান্দসতঃ সজ্জায়ত ॥ ১ 

সষ্টির আগে এ জগৎ অসৎ বূগেতে হেথায় ছিল 
তাহ। হতে পরে সংরূপে তাহ। 'এখানেতে জাত হল। 

কুতস্থ খলু সোমৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমদতঃ সজ্জীয়েতেতি 
সদেব মোমেঃদমগ্র আসীদে কমেবাদ্ধিতীয়ম্ ॥ ২ 

আরুণি ধলেন কহ হে শৌম্য কি ভাবেতে তাহ। হয় 

অসং হইতে সৎ জাত এত নাহি সম্ভব হয় 

প্রকৃত পক্ষে সৎ একা সেথা! করেন অধিষ্ঠান 
সৃষ্টির আগে অদ্বিতীয় রূপে করেন অবস্থান । 



২১৬ উপনিষদ অর্থ] 

তদৈক্ষত বহু স্য।ং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোইস্ছজত তন্তেজ এক্ষত 
বছ হ্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোহস্থজত তন্মাদ্ যত্র ক চ শোচতি 
স্বেদতে ব। পুরুষন্তেজস এব তদদ্যাপো। জায়ন্তে ॥ ৩ 

ভাবলেন তিনি বহুরূপে আমি 'এখানেতে জাত হব 

তার ইচ্ছাতে তেজের স্যট্টি তেজ বলে বু হব 

তেজ হতে জল স্যষ্টি যে হয় 
তাই যবে কেহ শোকার্ত হয় 

(শথানেতে তেজ জ্বলেব বূপেতে বধণ জেন হয় 

এই কপে একে বনু€ প্রথাশ মনে আনে নিম্ময়। 

তা আপ এক্ষম্ত বধ? আ্য।ম প্রজায়েমহীতি ত। অন্নমস্থজন্ত তম্মাদ্ যব 
ক্ষ চ বর্ষাতি তদেব জুয়িষ্ঠমন্সং ভবত্যন্ত্য এ তদপ্যন্সাস্ং জায়তে ॥ & 

জ্রল ভাবিলেন বহু হয়ে আমি প্রকৃষ্ট জাত হব 

জল হতে তবে অন্ন রূপেতে পৃথিবীতে প্রকাশিব 
এই হেতু যেথা বর্মণ হয় 
তাহ। হতে হয় অন উদয় 

ক্মল হইতেই ভক্ষা অন্ন সবেব জনম হয় 

এক হতে, এবে বিভিন্নরূপে হয় তাহ। বুময় । 



ষষ্ঠাধ্যায় 2 তৃতীর খণ্ড 
তেষাং খন্বেষাং ভুভানাং ত্রীণ্যেব বীঞ্জানি ভবন্ত্যাশুজং জীব- 
জমুত্িজ্জরমিতি ॥ ১ 

পূর্বে লিখিত জব সকলের তিনটি কারণ আছে 
অশুদ্ধ আর জীবজ্ঞ বা কেহ উদ্ভিদ হয়ে বাচে। 

সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমাস্তিত্ে। ফেবতা অনেন জীবেনা না ইনু 
প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ২ 

সৎ স্বরূপেতে দেবতা তখন ভাঁবিলেন মনে মনে 

পরাণে ধরিয়। আত্মা! বপেতে প্রকাশিত তিনজনে 

অন্থু প্রবিষ্ট তাহাতে হইয়া 

ভিন্ন নাম ও কপবে লইয়া 

তেজ জ্রল আর অন্ন রূপেতে জীবাত্। মাঝে বয় 

তিনরূপ মাঝে প্রথমে প্রকাশি ক্রমশ: প্রকাশময় । 

তাসাং ব্রিবৃতং ব্রিবৃকমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমম্তিজ্। 
দেবহ। অনেনৈব জীবেনাত্মনাহনুগ্রবিশ্য ন(মরূপে ব্যাকরোও ॥ ৩ 

তিন দেবতারে ত্রিবুত কবিব ভাবিলেন মনে মনে 

এ চিন্ত। করি প্রাণ বিধায়ক আগ্মারে তবে গণে 
জ্রীবাত্। রূপে প্রকাশিত হযে 

দেবত। ভিতরে প্রবেশ করিয়ে 

ভিন নাম ও ভিন বূণেতে ব্যক্ত তখন হন 

তিন দেবতারে ত্রিবৃত করিয়া আপনি সপেছে বন । 

তাসাং ব্রিরৃতং ব্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিতে! 
দেব্তাঙ্সিবৃ তরিবুদেকৈক। ভবতি তন্মে বিজানীাহীতি ॥ ৪ 

সং স্বরূপ সে দেবতা তখন ত্রিবৃৎ ত্রিবুৎ করে 

তিন দেবতারে কোন প্রকারেতে বলিতেছি তাহা পরে 

আমার নিকটে শুন দিয়া মন 

কিভাবে তাহার ত্রিবৃত যে হন। 



বষ্ঠাধ্যার 2 চতুর্থ খণ্ড 
যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসম্ভদ্রপং ষচ্ছুরুং তদপীং ঘ€ কৃষগং 
তদন্সস্যাপাগাছগ্রেরগ্রিত্বং বাচারম্তণং বিকারো। নামধেয়ং ত্রীণি 
রবূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ১ 

অগ্নির সেই লোহিত রূপসে তেজরূপে তাহ রয় 

শুর রূপ মেজল রূপে আর অন্ন কৃষ্ণ ময় 

অগ্নি হইতে অগ্নি যায় 
বিকার শব্দ যাহা নামময় 

এই যে তিনটি পপ জেন তার ইহাই সতাময় 

অগ্রিত্ব বুদ্ধি অপগত হলে বিকার যে পায় লয় । 

যদাদিত্যপ্য রোহিতং রূপং তেজসম্তদ্রেপং হচ্ছ ক্লং তদপাং মণ 
কষঃং তদন্সস্য।পাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বচারস্তণং বিকারে। 
ন[মধেয়ং ত্রীণি রপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ২ 

স্ষের মাঝে রক্তিম বূণে তেজ জেন তাব বয় 

তপনের মাঝে শুরু বর্ণে জলরূদে তাহ রয় 

কৃষ্ণ বণ পৃথিবীতে হয় 
এই তিন ভাবে জেন নিশ্চয় 

আদিত্য হতে আদিত্য রূপ বুদ্ধি তখন যায় 

কথার মাঝেতে নামেতে বিকাঁব তিনই সত্যময়। 

যচ্চন্দ্রে/মসো। রোহিতং রূপং তেজসম্তজ্রপং যচ্ছুক্রং তদপাং যু 
কৃষং তদন্স স্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দরত্বং বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়ং 

ত্রাণ ূপাণীত্যেব সত্যম ॥ ৩ 
চকন্দ্রেব মাঝে রাক্তিম ক্াগে তার তেজ জেন রয় 

চন্দ্রের মাঝে শুরু বর্ণে কবল ভাগ জেন রয় 

কালোব্ধপ ধরি পৃথিবীতে রয় 
এই তিন ভাবে তিনেতে হে হয় 

কারণ সকলি বাকোর দ্বারা বিকার হইয়! রয় 

চক্র হইতে চন্দ্রত্ব বৃদ্ধি যাইয়। সত্য রয়! 



ছাগোন্দ উপনিষদ ২১৯ 

যদ্বিত্যুতো রোহ্িতং বপং তেজসম্তদ্ধপং যচ্ছরুং ভদপাং ও কৃষং 

তদল্সন্যাপা গাদ্বিদ্যুতে। বিদ্য্যত্বং বাঢারস্তণং বিকারো নামধেয়ং ভ্রীণি 

রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৪ 

বিছ্যৎ মাঝে রক্ত বণে তেজ রূপে তাহ। রয় 

শ্বেত বরণেতে উহার মাঝেতে জল হয়ে যেন রয় 

কৃষ্ণ বর্ণ রূপে এ ধবায় 

তিনভাবে জেন সেই হেথা বয় 

বিছ্যৎ হতে 'এইভাবে যবে বিছ্যত্ব বুদ্ধি যায় 

নামরূপে সেই বিকার তাজিয়া হয় সে সতাময়। 

এতন্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস অঃ পুর্বে মহাশাল! মহাশ্রোতিয়া ননোহগ্য 
কম্চ লা শ্রুহমমতম বিজ্ঞাতমুদাহব্রিষ্ততীতি হোভ্যে। বিদাঞ্চক্রুঃ ॥ ৫ 

একথা জানিয়া প্রাচীন মহাগৃহস্ত নামে কন 

মহাশ্রোত্রিয় সবে বলেছেন বলি শোন দিয়ে নন 

মোদের বংশে কে আছে এমন 

নাশোন। ন। ভাবা বলিবে যেজন 

আবদিত যাহ) তাহাবে বলিতে সমথ যাব। হর 

এই সব তাবা এর মত যাহা যারা অবগত রয়। 

ফু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসম্তদ্রেপমিতি তান্বদাগক্ুর্ষতু শুর্ু- 
মিবাভূদিত্/পাং বপমিতি তথ্িদাঞ্চক্রুধছ কষ্মিবাভূদিত্যন্নস্য 
রবূপমিতি তদ্বিদাঞ্চন্রুঃ ॥ ৬ 

তাহাদের কাছে অপর যাহা সে বক্ত বর্ণময় 

তাহাকেও তারা তেজরূপে মনে জেনেছেন নিশ্চয় 

সাদ! যাহা তাহ হয় জলময় 

কালে। রূপ ধরি পৃথিবীই রয়। 



২২০ উপনিষদ মর্থা 

যদ্ববিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেত!'সামেব দেবভানাং সমাস ইতি তদ্িদাঞচ- 
ক্রুর্ষথ। নু খলু সোম্যেমাস্তিত্রো। দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ- 
্রিব্দেকৈক। ভবতি তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৭ 

তজ্রেয় বলি অন্থুভূত তাহা মিশ্রন দেবতা 

বাহ্য অগ্নি আদিবে জানিলে বাকি শোনো এইবার 

তিনটি দেবতা যেরূপে যখন 

পৃরুবের ছ্বার। ভুক্ত যে হন 

ত্রিবুং ব্রিবৎ পেতে তখন কি বপেতে তিনি বন 

আমাঁব নিকটে শুনহে সৌমা একাগ্র করি মন ' 

বষ্ঠাধ্যায় ? পঞ্চম খপ্ড 

গনুমশিহং ত্রেপ। বিধীয়তে তস্য ধঃ স্থবিষ্টে। পতন পুরীষং ভরি 
যে মধ্যমস্ম্মাংসং যোহনিষ্ঠজ্তম্মনঃ ॥ ১ 

অন্ন ভক্ষ্য হইয়া জানিও তিনরূপে তাহা রয় 

দুল সে মলেতে মধ্যমাংসে স্ুক্ষ্স মনেতে বয় ! 

অ।পঃ গীতাস্ত্রেথা বিধীয়ন্তে তাস।ং ষঃ স্থবিষ্] দাতুস্তন্নজং ভপতি 
“যা মধ্যমস্তল্লোহিতং ঘোহণঞ্ঠঃ ম প্রাণ ॥ ২ 

জল গীত হয়ে তিনটি আকারে জেন গবিণত হএ 

স্থুল মুত্রেতে মধা বন্তে, সুক্ষ প্রাণেতে রয়। 

তেজোহশিতং ত্রেধা বিধীরতে তস্য ব; স্মবিষ্টে। ধাতুত্তদস্থি শবতি 
যে মধ্যমঃ স মজ্জ। যোহনিষ্ঠঃ সা। বাক্॥ ৩ 

তেজ্বরূপে ঘৃত ভক্ষিত হয়ে তিনরূপে তাহা বয় 

স্থল অংশ হাড়ে মধ্য অংশ মজ্জ। সূক্ষ্য বাকা সয়। 
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অন্নময়ং হি সোণ্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজো ময়ী বাগিতি ভূয় 

এব ম। ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথ! লোম্যেতি হোবাচ ॥ ॥ 

অত এব জেনে ওহে শ্বেতকেতু মন যে অন্নময় 

প্রাণ জলময় বাক তেজোময় জানিহ সুনিশ্য় 

শ্বেতকেতু তবু জনকেবে নন 

পুনঃ পিতা মোরে বুঝাইয়া দিন 
সাকণি কহেন কঠিন তত্ব সহন্দ +থ। এ নয় 

( শ্বেওকেহ ভাবে ) সর্বতেতে স্থিত মন গেল হইল অমমষ ? 

বষ্ঠাধ্যায় ? ষ্ঠ খণ্ড 

দ% সোম্য মথ্যমানস্য যোইহণিম। স উন সমুদীষঘতি তৎ সপির্ভবতি ॥ ১ 

হে সৌম্য জেন দধি সে যখন সন্থন তাহ! হয় 
স্ুক্প অংশ উপরেতে উগি ঘৃতে পব্ণিত হয় । 

এবমেব খলু পামাগ্রন্তা শ্যমানস্য যোখণিমা স উধবঃ জনুবীঘতি 
তন্সনে। ভবতি ॥ ২ 

ভক্ষ্যমান সে অন্নের যাহ সুক্ষ অংশে রয় 

উপরেতে উঠি তাহাই জানিও মনে পরিণত হয়। 

অপাং সোম্য পীর়মানানাং যেহণিম। স উধ্ব? সমুদীঘতি স 
প্রাণে ভবত্তি ॥ ৩ 

পানীয় যে জল তাহার জানি শ্ুক্ম অংশ চথ 

উঠি উপবেতে প্রাদে মিশি তাহা প্রাণরূপে জেন রয়। 
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তেজস2 সোম্যান্টুম।নস্য বোহণিমাস উধব? সমুদীবতি স বাগ. ভবতি ॥ ৪ 

ভোজ্যমানে তেঙ্ছের যা কিছু স্ক্ক্প অংশ রয় 

উপরেতে উঠি বাক্য মাঝেতে তাহারি প্রকাশ হয়। 

অন্পময়ং হি সোমা মন অপোময়ঃ প্রাণস্তেজো মী বাণিতি ভূয় এব ম। 
ভগবান্ বিজ্ঞাপয্মত্বিতি তথ সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৫ 

হে সোম্য জেন মশ অনতে প্রাণ জল মাঝে রয় 

বাক্য তেজেতে রহে জেন, শুনি শ্বেওকেতু পুনঃ কয় 

হে পিতঃ আমারে পুনঃ ইহা কহ 

পিতা কন বেশ পুনঃ বণিব 

(শ্বেতকেতু ভাবে জল তেজ ও যদ সুক্ষ অংশে রয় 

হাদয় মপ্ধ্য গণ নন বাক মনই কেন অনময় 1) 

যষ্ঠাধ্যায় 2 সপ্তম খণ্ড 
যোড়ণফলঃ মোম; পুরুষ; পঞ্চদশহানি মাহশীঃ কামমপঃ 
পিবাপোময়ঃ প্রাণে। ন পিবতে। বিচ্ছেৎস্যত ইতি ॥ ১ 

হে সৌম্য জেন পুরধের নান ঝোলকল। তার রয় 
পনের দিন সে আহ!র ন। করে জল খেবে যদি রয় 

তবু প্রাণ তার বিষোগ না হয় 

এতে বাকা যায় প্রথণ অলময়। 

স হু পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপদসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যুচ: 
সোম্য বজুংবি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ ম। প্রতিভান্তি ভে। ইতি ॥ ২ 

তবে শ্বেতকেতু পনের দিন সে আহার না করি রয় 

ষোড়শ দিনেতে পিতার কাছেতে গিয়ে তবে সেই কয় 
কি বলিব পিতা বলহ এখন 

(পিত।) খক যজু সাম কর উচ্চারণ 

শ্বেতকেতু কন আমার মনেতে প্রতিভাত নাহি হয় 
বলিয়াছ যাহ! আমার কাছেতে সহজ কথা সে নয়। 
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তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোইভ্যাহিতস্যৈকো হঙ্গারঃ খভ্োত 
মাত্র; পরিশিষ্ট স্যাৎ তেন ততোহপি ন বু দহেদেবং ০সাম্য তে 

ষোড়শানাং কলান।মেকা কলা হতিশিষ্টা। স্যা তয়ৈতহি বেদান্ 
নানুভবন্তশানাথ যে বিজ্ঞাস্যসীতি ॥ ৩ 

পিত। কহিলেন হে সৌম্য যদি অনেক অগ্নি রঃ 

তাব মাঝ হতে জোনাকীর মত অগ্গাব কেহ লয় 

তাহার দ্বারাব হয় না যেমন 

বেশী পরিন।ণে কিছু সে দহন 

তেমনি তোমার ষোড়শ কলার একটি কলা রয় 

তাহার দ্বারা ত বেদ সমুহের সব কছু জ্ঞাত নয় 

এবাব আপনি করহ ভোজন 

তাহাব পরেতে বুঝিবে তখন । 

স হাশাথ হৈনমুপপসাদ তং হ ঘ কিংচ পপ্রচ্ছ সবং হু প্রতিপেদে ॥ 8 

আহার করিয়া শ্বেতকেতু তরে পিতার কাছেতে যায় 

পিতা জিজ্ঞাসে যাহ। কিছু তার উত্তর সেই দেয়।। 

তং হোবাচ ঘথ। সোম্য মহতোহভ্যাহিতন্তৈকমজজ। রং থগ্যোত মান্রং 
পরিশিষ্টং তং ভূগৈরুপসমাধায় প্রীজলয়েও তেন ততোহপি বছুদহেৎ ॥ ৫ 

পিত কহিলেন অনেক অগ্নি হতে অঙ্গার লয়ে 

তৃণদ্বারা যদি জ্বালাও আগুন বহু জেন সেই রহে 

যে আগুন হতে অঙ্গার নাও 

তাহার অধিক পোড়ে জেন তাও । 
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এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কনানামেক! কলাহতিশিষ্টাইভূৎ 
সাইন্মেনোপসমাহিত। প্রাজ্লী ভয়ৈঙহি বেদাননুভবন্যন্নময়ং 
হি সোম্য মন আপোনয়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগ্সিতি তন্ধাস্য 

বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ! ৬ 

তোমার মনেতে ষোড়শ কলার এক যাহ। বাকি ছিল 

অন্নের দ্বার! বদ্ধিত হয়ে পূর্ণ রূপেতে হল 
তাহার দ্বারাই তোমার মাঝেতে হইল বেদের জ্ঞান 

মনেব মাঝেতে অনই বয় আল জেন সেথা প্রাণ 

বাকা সেথায় তেজ রূপে রয় 

শুনিয। 'ণকথ। যায় সংশয় । 

বষ্ঠাধ্যার £ অগ্ঠম খণ্ড 
উদ্দালকো হারুণিঃ শবে নকেতুং পুত্রনুবাচ ম্বপ্রান্তং মে সোম) বিজ্ানীহীতি 
যত্রেতৎ পুরুষ; স্বপিতি নাম সত। সৌম্য তদ। জম্পন্লে। ভবতি স্বমগীতে। 
ভবতি তম্মাদেনং স্বগি তীত্যাচক্ষতে স্বং হাগীতো। ভবতি ॥১ 

আরুণি তখন পুত্রের প্রতি ্বপ মর্ম কন 

বলিলেন তিনি স্ুষুপ্ত কেহ এই কথা যদি কন 

সতের সহিত একীভূত হয় 
নিজ স্বরূপেতে সে তখন যায় 

অন্তঃকরণ দর্পণে যথ। চৈতন্তকে জীব কয় 
আরদি সরালে ছায়া সে যেমন তখনই সে পায় লয় 
তাইত ইহারে ন্ুষুপ্ত বলি লোকে নির্দেশ করে 
কেন ন। তখনি নিদ্রাভঙ্গে সব যায় মুছে সপগে। 
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স বথ। শকুনি; সুত্রেণ প্রবন্ধে। দিশং দিশং পতিত্বাহিগ্তত্রায়তন 
মলব্ধবা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেৰ খলু সোম্য তথ্মনো। দিশং 
দিশং পতিত্বাহন্থাত্রায়তনমলবধবা। গ্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণ 

বন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ॥ ২ 

উক্ত বিষয়ে এ দষ্টাস্ত আছে জেন এইখানে 

সুতো। বাধ। পাখী ইতস্ততঃ যেতে চায় ঘেইখানে 

কোনখানে নাহি পায় আশ্রয় 

বন্ধন মাঝে ফিরে আসে হায় 

তেমনি জীবের। বিচরণ করে স্বপনে ও জাগরণে 

পরমাত্মাতে আশ্রিত জীব ফেবে আত্মার পানে ! 

তশন। পিপাসে মে সোম্য বিজ্রনীহীতি ঘত্রেতৎ পুরুষোহুশি- 

শিষতি নামাস এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্ যথা। গোনায়োহশ্বলায়ঃ 

পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতে হুশনায়েতি তত্রৈতচ্দুনুৎ 

পতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমণূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৩ 

হে সৌম্য তুমি ক্ষুধ! তৃষ্ণার বিষয় বুঝিয়া লও 

কাহার বিষয় যদি বল হয় ক্ষুধার্ত যেই হও 

তখন জলই সেথ। লয়ে যায় 

অস্ত্র যাহাতে পরিপাক হয় 

গোপালক আর অশ্ব পালক যথা তাহাদের লয় 

অশনের নেতা জল, জল হতে শরীর উৎপন্ন হয় 

দেহরূপ এই অস্কুরটিরে তাহে উদগত জেনো। 

কারণ বিহীন নহে বলে দেহ আপনার মনে মেনো। 

৯১৫ 
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তন্ত ক মূলং স্াদন্াত্র মাদেবমেব খলু সোম্যান্েন শুলেনাপো 
মুলম্থিচ্ছান্ভঃ সোম্য শুজেন তেশে। মুলমন্ধিচ্ছ তেজস। দোম্য শুঙজেন 
সন্ম.লমন্থিচ্ছ সন্মলা সোম্যেমাঃ সব প্রাঃ সদ!রশুনাঃ সগগ্রতিঠ্ঠ।: 18 

অঙ্গ ভিন এ দেহেপ মূল কোনখানে কল রয় 

আঙকাপির অস্কুব দ্বারা কারণ সে জলময় 

এই জলরূপ অস্কর মাঝে 

তেজ রূপে জেন সংই বিরাজ 

নস ভভ সমুহের মূল জেন নিশ্চয় 

আয়ঙন তার প্রঃছষ্ঠ। বশে সৎ ্ববপেতে রয় । 

শর এ 8৯1 

অথ যত্রৈভৎ পুরুষ? পিপাসতি নম € £জ 'এব ভৎ লীতং নয়তে 
তদ্ বথ। গোৌনায়ো হশ্বনারঃ পুরুষনায় হত্যেনং তন্তেজ আচষ্ট 
উদন্তেন্ডি ভব্রৈতদেখ শুঙ্গমুতৎপতিতং লোম্য বিজানীহি নেদমমুলং 
নবিষ্যভীতি ॥ ৫ 

আবার কাহার |বষয়েতে বলি 'সপাঃসত যদি হয় 

তখন জনও তেজ তাহাকে যে গীভ জলে লয়ে যা 

গে।পালক আর অশ্বপালক 

লয়ে গে। অশ্বে তাহার বাহক 

তাই তেজবূপে তংলোকে তার। নামে অভিহিন্দ করে 

তেমনি জলের অস্কর হতে দেহ উদগত স্মরে ! 

( কেন না ইহ নিষ্ষারণ হইতে পারে না) 



ছশন্দোগা উপনিষদ ২২৭ 

তন্ত ক্ষ মুলং শ্যাদগ্চাত্রভ্য্যোইস্তিং সোম; শুঙেন ০৪জে। গুলমন্থিচ্ছ 
তেজস। সোম্য শুজেন জন্মুলমন্থিচ্ছ সন্থুলাঃ সোমেতম।3 সর্বাঃ প্রজা: 
সবায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠ। যথা নু খলু সোম্যমাঃস্তিতে। দেবতাঃ পুরুষং 
প্র।প্য ত্রিবৃ ক্রিব্দেকৈকা। ভবতি ততুক্তং পুরস্তাদেব ভবভ্যন্ত সোম্য 
পুরুষন্ত প্রয়তে। বাউমনসি সম্পন্ভভে মন; প্রাণে গ্রাণস্তেজসি 

তেজ? পরন্যং দেবভায়াম্ ॥ ৬ 

শ্বেতকেতু কহে জল ছাড়। আর অন্নের কেবা মূল? 

পিত। কহে জল অস্কুর ধবি খোজ তেজ বপ মূল। 

তেজবপ অস্কুর অবলম্বনে সং স্বরূপেরে মুল জেনো 

চরাচর এঁ সং এতে স্থষ্ট আশ্রিত বিলীন মেনে। 

জানিও সৌম্য যেরূপে কিন্তু তিনটি দেবতা দ্বার! 
ভক্ষিত হয়ে ত্রিরৃত হন প্রত্যেকে জেনে তার। 

পূর্বেই তাহা বণিত হল তাই মুমূযু কালে 
বাক্য মনেতে মন যে প্রাণেতে প্রাণ -তজ মাঝে মেলে 

তেজসে পরম দেবতায় পায় লয় 

বাক্য মনেতে ধন প্রাণ মাঝে প্রাণ তেজে মিশে যায়। 

সব এযোহণিনৈতদাত্ম্যমিদং অর্ণ তও সত্যং দ আত্মা। তন্মসি 
শ্বেতকেতে। ইতি ভূয় এব ম। ভগবান্ বিজ্ঞাপম্মত্িতি তথ। 
সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৭ 

সেই যে সূক্ষ্ম তাহার দ্বারাই জগৎ আত্মাবান 

তিনিই সত্য সে পরমার্থ আত্মা জগৎ প্রাণ 
ওহে শ্বেতকেতৃ তুমি সৎ সেই 
তার সাথে তোন। কোন ভে নেই 

শ্বেতকেতু কন ওহে ভগবন বুঝাইয়! দাও পুনঃ 

পিত। কহিলেন স্রেহভরে তবে তাই বলি তুমি শুন। 



ষষ্ঠাধ্যায় 2 নবম খণ্ড 

যথা সৌম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাভ্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ 
সমবহারমেকতাং রদং গরময়ন্তি ॥ ১ 

হে সৌম্য শোন মধু করে যবে মধু প্রস্তুত করে 
ন।ন। বৃক্ষেব নান! ফল হতে রস সংগ্রহ কবে 

উত্ত রসকে একভাবে লয় 

এক ভাব দ্বারা একই করয়। 

তে যথ। ভত্র ন ধিবেকং লভস্তেহুমুষ্াাহং বৃক্ষল্ত রসোহুন্যমুক্যাহং 

বৃক্ষস্ত রসোহম্মীত্যেবমেব খলু পোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি 
সম্পদ্ধ ন বিদ্ুঃ সতি সম্পস্ভামহ ইতি ॥ ২ 

তখন যেমন মধুর মধ্যে যে সকল রস রয় 

তাঁদের মধ্যে প্রভেদের জ্ঞান যেমন নাহিক হয় 

হেমনি নিজের যত পরিচয় 

সৎ এরে পাইলে সবি লীন হয় 

তাহারে পাইয়। হয়ে তাহ। ময় তবুও বোঝে না৷ তাহা 

মুমূর্যু কালে নুযুপ্তি মাঝে সৎ বলি বাজে যাহা । 

ত ইহো। ব্যাস্রে। ব। সিংহে। বা বৃুকে। বা বরাহো। বা! কীটো। ব। পতলে। 
বা দংশে। ব। মশকো! বা যদ ঘদ্ ভবস্তি তদা ভবস্তি ॥ ৩ 

এ জীবগণ নিদ্রার আগে নেকড়ে সিংহ বাঘ 

বরাহ কীট বা পতঙ্গ ডাশ মশক যাহাই থাক 

ফিরিয়। জাগিয়। পুন তাহা হয় 

পরিবর্তন তাহাতে না হয়। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ২২৯ 

সয এষোহনিমৈতদাত্ম্যমিৰং সর্ব তৎ সত্যং স আত্ম তন্বমনি 
শ্বেতকেতে। ইতি ভূয়ং এব ম। ভগবাম্ বিজ্ঞাপয়ত্িতি তথ। 
মসোম্যেতি হোবাচ ॥ ৪ 

এই সুক্ষ্প হইতে সুশ্্স য। হয় নিতা সতা ষাহ। 

এই সমুদয় জগতের জেনে। আত্মাই হন তাহা 

ওহে শ্বেতকেতু তুমি সেই তিনি 

সবভূতেতে বিরাজিত যিনি 

শ্বেতকেতু কন ওহে ভগবন আবার বুঝিয়ে দাও 
1পত কন বেশ আবার বলি যে মন দিয়ে শুনে নাও। 

যষ্ঠাধ্যায় 2 দশম থণ্ড 

ইমা; সোম্য নগ্তঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্য; শ্থন্ন্তে পম্চাৎ প্রতাচ্যন্তাঃ 
সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিবস্তি স সমুদ্র এব *বতি তা যথা তত্র ন 
বিছুরিয়মহমন্মীয়মহমস্মীতি ॥ ১ 

পুর্ব বাহিনী নদীগণ যাহ। পৃৰ দ্িকেতে বয় 
পশ্চিম বাহী যেই নদীগণ পশ্চিম িকমন্ 

সমুদ্র মাঝ হতে উদিত 
সমুদ্র মাঝে লীন হয় যত 

সমুদ্র মাঝে মিশিয়। যেমন সমুদ্র হয়ে যায় 
কোথা হতে জাত কি নাম আমার কিছু মনে নাহি রয়। 



২৩৩ উপনিষদ অর্থ্য 

এবমেব খলুলোম্যমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ অত 
আগচ্ছ।মহ ইতি ভ ইহ ব্রাঘ্ো৷ বা নিংহে। বা বৃকো বা বরাহো। 
বা কীটে। ব৷ পতক্গো৷ ব দংশো বা মশকো ব৷ যদ্দ্ ভবস্তি 
তদ। ভবস্তি ॥ ২ 

তেমনি সৌমা এই জীবগণ সং হতে জাত হয় 

কোথ। হতে আসি এই কথাটুকু তবু মনে নাহি রয় 
ওই জীবগণ মিংহ বা বাঘ 
নেকড়ে বরাহ্ কীট যাই থাক 

াশ বা মশক যাহা ছিল শাগে আবার তেমনি হয় 

স্থযৃপ্তি পৰে জাগ্রত হলে পুনঃ যে৯ সেই রয়। 

সঘ এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং অর্ক 5€ অন্যং স আত্ম! তন্বমলি 
শ্বেতকেতো হতি ভূরঃ এব ম। ভগবাশ্ বিজ্ঞাপয়স্বিতি তথ। 
সোম্যেতভি হোবাচ ॥ ৩ 

সক্ষম হইতে ন্ুক্ষ্প যেমন সতরূপে যাহা রয় 

এই জগতের আত্মাই জেন সত্য নিতাময় 

তুমি ও তিনিই জেনে মনে সার 

শ্বেতকেতু বলে বল আর বার। 

( পিতা বলিলেন তাহাই হউক ) 



যষ্ঠাধ্যায় 2 একাদশ খণ্ড 
অন্য সোম; মহতো। বৃক্ষম্য যে। মুলেইভ্যাহঘাজ্জীবনু আবেদ যে। 
মধ্যেহভ্যাহগ্যাজ্জীবন্ অবেদ্ যোইগ্রেহভ্যা হগ্যাজ্জীবন্ অবেও স 
এব জীবেনাত্মনাহনু প্রভৃতঃ পেশীয়মানো "মাদমানস্তিউতি ॥ ১ 

সমুখের এই বিশাল বৃক্ষ মূলে যদি কোন জন 

আঘাত করিলে বেঁচে থেকে গাছ করে রস নিসরণ 

মধ্যেতে যদি আবাত সে কবে 

বেঁচে থাকে গাছ রস তার ঝরে 

অগ্রভাগেতে করিলে আখ।ভ নুক্ষ সে রস দয় 

বৃক্ষের জীবআআা হইতে 'দই সস সিঞ্চয়। 

অন্ত যদেকাং শাখাং জীবে। জহাত্যথ সা শুস্/তি দ্বিতীয়।ং ওহাত্যথ 

সা শুধ্যাত তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুধ্য/ভ সর্থ জাত সণঃ 
শধ্যতীতি ॥ ২ 

ক্ীবাত্ম। যদি বৃক্ষের এক শাখা কে তযাগ পদে 

শুখাইয়। গিয়া! নিশ্চয়ই তাহা আগশিই যায় অরে 

দ্বিতীয় শাখাদে ত্যংগে এস যখন, 

শুখাইর। যাস তাশী৪ হেমন 

ততীয্ শাখাবে ত্যাগ করিলে সে শুখাইয়। জেন য।য় 
সার! বুক্ষরে জীবাজ্ব। তাগে সে শুখা ইয়া যায়। 

এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীপ্ি হো'বাচ জীবাপেং বাব কিলেদং 
জিয়তে ন জীবে। জিরত ইতি দঘ এযোইণিমৈতদা ত্ম্যমিদং সর্বং 
তু সত্যং ল জাত্মা তন্বম'স শ্বেতকেতো হুতি ভূয় এব ম। ভগখান্ 
বিজ্ঞাপক্সত্বিতি তথ। সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩ 

হে সৌম্য জেন ঠিক এইরূপ জীবন যখন যায় 

শরীর এর হয় মৃত্যু আত্ম! চিরজ্বীবি জেন রয়। 



যষ্ঠাপ্যায় 2 দ্বাদশ থণ্ড 

চ্যঞ্োধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগ 
হতি কিমত্র পশ্যপীত্যগ্য ইধেম। ধান! ভগগব ইতাসামঙ্গৈকাং 
ভিন্ধীতি ভিন্ন। ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥ ১ 

কহিলেন পিতা বটগাছ থেকে বটফল পেড়ে আন 

আনে শ্বেতকেতু পিত। কন ভাঙ্গ-_-ভাঙ্গিয়াছি তিনি কন 

পিত1 কন কিবা এতে দেখ রয় 

পুত্র কহিল সবই অন্থুময় 

পিতা কয় অনু একটি লইয়া ভাঙ্গ দেখি তুমি এরে 
পুত্র কহিল ভাঙ্গিয়াছি পিত!১ পিতা বলে ভাঙ্গ তারে 

পুত্র কহিল কিছু ইহাতে দেখিন? ত ভগবান 

অন্থু হতে তন্থু শদ্বশ্য হয় কার্যে বর্তমান । 

তং হোবাচ বং বৈ সোম্যৈভমণিমানং ন নিভালয়স এতণ্য বৈ 
সোমোষোহণিন্স এনং মহান্যঞ্রোপস্তিষ্ঠতি শুদ্ধতস্ সোম্যেতি ॥ ২ 

হে সৌম্য বীজে স্ুক্ষ্লাংশ যাহ! দেখিতে পেলে না তুমি 
তাহা হতে হর মহাবট যাহ! উজজলিছে বনভূমি 

শ্রদ্ধার সাথে ইহারে ন্মারিও 
এই শ্রদ্ধাই সোপান জানিও। 

সঘ এযোইখণিমৈতদাজ্্যমিদং সর্বং তু সত্যং স আত্ম। তন্বম্ি 
শ্বেতকেতে। ইতি ভূয় এব ম। ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথ সোম্যেতি 
হ্োবাচ ॥ ৩ 

এই অন্ুকণ। মধ্যেই জেন জগত আত্ম! রন 

নিত্য সত্য শাশ্বত সেই তোমাতেও তিনি হন 
শ্বেতকেতৃ পুনঃ কহেন বচন 
উপদেশ পুনঃ কর মোরে দান 

পিত। কন বেশ শুন পুনরায় সত্য তত্ব জ্ঞান 

সবার মাঝেতে সূক্ষ্ম হইয়। বিরাজ্েন ভগবান । 



বষ্ঠাধ্যার 2 ত্রয়োদশ খণ্ড 

লবনমেতদুদকেহুবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথ। ইতি স তথ। চকার 
তং হোবাচ যদ্দে।ব। লবণমুদ্ধকেইবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তন্ধা বনৃশ্য 
ন বিবেদ ॥ ১ 

উদ্ধালক সে কহেন তখন এই নুন ডেল। লয়ে 

জলের মধ্যে সেই ডেলাটিকে রাখগে ভিজা ইয়ে 

শ্বেতকেতু তবে করে সেই কাজ 

পরদিন প্রাতে পিতা কন, আজ 

আন ডেলাটিকে জলের মধ্যে কাল রেখেছিলে যাহ! 

শ্বেতকেতু করে অন্নুসন্ধান, বিলীন হয়েছে তাহ] । 

যথা বিলীনমেবাঙ্গান্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাঢা- 

মেতি কথমিতি সব্ণমিত্যস্তাদাচামেতি কথমিতি লবণ মিত্যনি- 
প্রান্তেতদথ মোপসীদথ। ইতি তন্ধ তথ! চকার তাচ্ছশ্বহুসংবর্ততে 
তং হোবাচাত্র বাব কিল সু সোম্য ন নিভালয়সেহব্ৈব কিলেতি ॥ ২ 

পিতা কন এবে উপর হইতে জল তুমি কর পান 

খায় শ্বেতকেতৃ--পিতা জিজ্ঞাসে কি ন্বাদ বর্তমান 
লবণের স্বাদ শ্বেতকেতু কয় 

মধ্যভাগেরে খেতে পিতা কয় 

পিতা [জত্ঞাসে কি স্বাদ ইহার পুত্র লবণ কয় 
পিতা কয় এব শেষ ভাগ খাও পুত্র লবণ কয়। 

পিতা কহিলেন ফেল এই জল এস হে আমার কাছে 

জলের মাঝেতে দেখিতে ন। পেলে তবুও লবণই আছে 
তেমনি এ দেহে অদৃশ্য হয়ে 

সত্য নিত্য সদাই ঘে রহে 

দেখিতে না প্লে নাই তিনি এই কথাটি সতা নয় 

এই দেহ মাঝে বর্তমান মে জেন মনে নিশ্চয় । 



২৩৪ উপনিষদ অর্থ্য 

সয এযোহণিমৈতদাত্মযমিদং সর্ব ভু সত্যং স আত্মা তত্বমসি 
শ্বেঙকেতে৷ ইতি ভূয় এব ম। ভগবান্ বিভ্ঞাপয়ত্থিভি? তথ। 
সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩ 

'এই ণুকণ। জগৎ আত্মা জেন তাহ সমুদয় 
তিনিই সত্য তিনিই নিত্য তুমিও যে তিনি নয় 

শ্বেতকেতু কন পুনঃ বল মোবে 
পিতা কন বলি শুন মন ভরে। 

যষ্ঠাধ্যায় ঃ চতুর্দশ খণ্ড 
যখ। সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যো হভিনগ্ধাক্ষমানীয় তং ততো হতিঞনে 
বিশ্বজে স যথা তত্র প্রাঙ(বোদউ.বাহধরাও.বা প্রত্যঙ ঝ। প্ররপ্নায়ীতা- 
ভিনদ্ধাক্ষ আনীতোহতিনদ্ধাক্ষে। বিস্থষ্ঠুঃ ॥ ১ 

হে সৌম্য যদি কোন পুরুষের আখি বন্ধন করে 
নিবঙ্গন স্তানে আনিয়া তাহা দেয় যদি কেহ ছ্েডে 

তখন যেমন চাবি 1দকে যায় 
কবে চিৎকার বলে হ।ধ হায় 

চক্ষু আমার বাঁধিয়। হেথাযস কোনদ্ধন আন্য়াছে 
এখানে আনিয়া ফেলিয়া সেজন কে জ্ঞানে কোথায় গেছে। 

তন্য বথাভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রয়াদেতাং দিশং গন্ধার। এতাং দ্বিশং 

ব্রজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপ 
সম্পন্েতৈবমেবেহাচার্ধ্যবান্ পুরুষে। বেদ সন্ত তাবদেব চিরং 
যাবল্প বিনোক্ষ্যহথ জম্পৎম্ক ইতি ॥২ 

তখন যেমন কেহ যদি তার আখি বন্ধন খোলে 
এইদিকে গান্ধার এই দিকে তুমি গমন কাবো সে বলে 

গ্রাম হতে গ্রাম অন্তরে যায় 
পথনির্দেশ সবারে শুধায় 

সবাকার দ্বার লভি ন্দেশ গান্ধার দেশে যায় 
জ্ঞীনীজন জানে গুরু নির্দেশে পথ নির্দেশ পায় 
জানে সেই জন এ দেহ তেয়াগ করিয়া মুক্ত হব 
ধৈরঘ ধরিয়। দ্রিন গোণে শুধু কবে সেই সং পাবো । 
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সয এষোহণিমৈতদাস্ম্যমিদং সর্ব তত সত্যং স আত্ম। তস্বনসি 
শ্বেতকেতো। ইতি ভূয় এব ম! ভগ্নবান্ বিজ্ঞাপয়ত্তিতি তথ। 
সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩ 

এই যে অনিম৷ জগত আত্ম। জেনে! এই সমুদয় 
তিনিই সত্য তিনিই আত্ম। তুমিও যে তিনি ময় 

শ্বেতকেতু বলে বল পুনরায় 
পিতা কহে বলি শোন সমুদয় । 

ষষ্ঠাধ্যায় 2 পঞ্চদশ খণ্ড 

পুরুষং জোম্যোভোপভাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্ু'পাসতে জানাসিমাং 
জানাসি মামিত তন্য যাবন্ন বাঙও মনসি সস্পগ্তে মন; প্রাণে 

প্র।ণজ্েজনি তেজ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি ॥ ১ 

মানব যখন রোগেতে মগন আত্মীয় যত তার 

বলে চিনিতেছ আমায় কি তুমি শুধায় বারংবার 

যতক্ষণ তাব বাক মনে মেশে 

মন প্রাণে প্রাণ মেশে তেজে এসে 

তেজ মেশে সেই পরম দেবত। চরণে ন। পাঁর় লয় 

ততক্ষণই সে যে পারে চিনিবাবে পরে আর তাহা নয় । 

অথ বদাহন্য বাঙ. মনসি সম্পন্ভতে মন; প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ 

পরন্তাং দেবতভায়ামথ ন জানাতি ॥ ২ 

ইহার পরেতে বাক তার মনে মন মিশে যায় প্রাণে 

প্রাণ হতে তেজ তেজ হতে শেষে ধায় দেবতার পানে 

দেবতা চরণে মিশে যেই যায় 

আর কাহারেও চিনে ন৷ সে হায়। 



২৩৬ উপনিষদ অর্থ্য 

স ঘ এযোহণিমৈতদাস্ম্যমিদং সর্ব তৎ সত্যং স আত্ম তত্বমসি শ্বেতকেতো 
ইতি ভূয় এব ম! ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথ! সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩ 

সক্ষম এই যে অনিম। জানিও আত্মাই তাহ? হয় 
তিনিও সত্য ওহে শ্বেতকেতু তুমিও যে তিনিময় 

শ্বেতকেতু কন পিতা পুনরায় 

উপদেশ তুমি দাও গো আমায় 
পিতা বলিলেন হে সৌম্য তুমি শুন মোর উপদেশ 
প্রদানি তোমায় শুনহ যতনে তুমি মন দিয়ে বেশ। 

ষষ্ঠাধ্যায় ষোড়শ থণ্ড 

পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষাঁ স্তেয়মকাষীৎ 
পরশুমন্মৈ তপতেতি জ যদি তন্ত কর্তা ভবতি তত এবানুত- 
মাকআ্মানং কুরুতে সোহনুতাভিসন্ধোহনুতেনাসবন্মন্তদণয় পরশুং 
ত%ং প্রতিগৃন্থাতি স দহাতেহথ হন্যাতে ॥ ১ 

রাজপুরুষেরা বলে এই লোক চুরি করে পর ধন 
ইহার তরেতে তপ্ত কুঠার কর সবে আনয়ন 

বদ্ধ হস্ত করে লয়ে আসে 
করি নাই আমি বলে সে তরাসে 

আপন স্বরূপ প্রকাশ ন। কণ্নি অসত্য সেই কয় 
মিথ্যার দ্বায়া আবৃত বলে দগ্ধ নিহত হয়। 

অথ যদি তন্ত। কর্তা ভবতি ভত এব লত্যমাত্মানং কুরদতে স 
সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্সানমন্তরধীয় পরশুং তণ্তং প্রতিগৃস্ভাতি সন 
দহ্াতেথ মুচ্যতে ॥ ২ 

আর যদি সেই চুরি নাহি করে বলে সেই সেই কথ 
সত্য স্বরূপে বলিয়! সেজন কুঠারে ন। পায় ব্যাথা 

তখন দগ্ধ তিনি নাহি হন 

মুক্তি লভেন ফেলি বন্ধন 
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স বথ। তত্র নাদাহোতৈতদাআযমিদং সর্ব ভ সত্যং স আত্মা 
তত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তন্ধান্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজভ্ঞাবিতি ॥ ৩ 

সত্য বলিয়। সেজন যেমন দগ্ধ বু না হয় 

সত্য মিলিলে সেই ব্যক্তির জন্ম আর না হয় 

এই সদাখ্য বস্তুর দ্বার! 

আত্মার মাঝে রয় জেন তার 

তিনিই সত্য তিনিই নিত্য আত্ম। সেজন হয় 

তুমিও তিনিই শ্বেতকেতু তবে জানিলেন সমুদয় । 

সপ্তমাধ্যায় 3 প্রথম খণ্ড 

ও। অধীহি ভগ্বব ইতি হোপজসাদ সনগুকুমারং নারদস্তং হোবাচ 
সদ্ধেখ তেন মোপসীদ ততত্ত উর্ধং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ ॥ ১ 

নারদ বি সে সনতকুমার কাছেতে যাইয়া কয় 

ওহে ভগবন অধ্যাপন সে করুন হে মহাশয় 

সনতকুমার বলেন তখন 

যাহ! জান তাহা লইয়1 এখন 

আমার কাছেতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্য হও 

তাহার পবেতে যাহ। জানি তাহ! বলিব হে নিশ্চয় । 

(নারদ বলিতে লাগিলেন ) 



২৩৮ উপনিষদ অর্থ্য 

বণ্থেদং ভগ্রবোইধ্যেমি ধজুরবেদিং সামবেদং এ্বণং চতুর্থমিতিহাল 
পুরাণং পঞ্চনং বেদানাং বেদং পিক্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকে। 
ঝাক্যমেকায়নং দেখখিগ্ঠাং ত্রপ্ধবিদ্তাং ভূতবিগ্ঠাং ক্ষত্রবিস্তাং নক্ষত্র- 
বি্তাং সর্পদেবজনবিদ্তামেতদ্ ভগবোহধ্যেনি ॥ ২ 

কঠে ভগবান চারি বেদজ্ঞান জানি প্রভু সমুদয় 

পঞ্চম বেদ ইতিহাস আর পুরাণেতে যা যা কয় 

ব্যাকরণ আর শ্রাদ্ধতত্ব 
গণিত দৈব উৎপাত যত 

মহ কালাদির নিধিশাস্ত্র ও তর্কশাত্ত্র নীতি 

শিক্ষা কী বেদাঙ্গ ভূত বিদ্যা ধনুবিদি | 
জোোতিব শান্তর সপ বিদ্যা গন্ধৰ বিদ্যা যাহ 

শিখিয়াছি প্রত আছি অবগত বলিলাম শুধু তাহ। । 

সোহুহং ভগ্গবে। মন্ত্রবিদেবান্মি ন।আুবিচ্ছ “তং হোব মে ভগবদ্ দৃশে 

ভ্যস্তরতি শোকনাত্মবিদিতি ০সাহহং ভগব শোচামি ভং মা 

গগ্বাঞ্জোকন্ত পাং তারয়ত্বিতি তং হোবচ ধদ্ধৈ কিঞ্েতদধ্য- 
শীষ্ঠ। নামৈবৈতগ ॥ ৩ 

কহেন নারদ জ্ঞ।নবান হয়ে মন্ত্ই শুধু জানি 
আত্ম স্বরূপ অবগত নহি ত।ই আসি তৃমি জ্ঞানী 

শুনিয়াছি যেই সে তথ্য জানে 

শোক তার কাছে পরাজয় মানে 

শোকেতে অধীর ওহে জ্ঞানবীর পার কর তুমি মোরে 

গুরু কহিলেন যাহ! জান তাহা শুধু আয়ত্ব করে। 
(উহ! নাম মাত্র) 
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নাম বা খথেদে। বজুর্বেঘঃ সামবেদ আর্থবণস্চ তুর্থ হাঁ “হাঁস 
পুরাণ: পঞ্চমে। বেদানাং বেদ পিকে] মাশদৈ বে। নিধির্বাকে। 
বাক্যমেকায়নং দেববি্ধা। ব্রন্মবিদ্ত। ভূ বিদ্যা ক্ষঅরবিষ্ভা লক্ষত্রবিদ্তা 
সর্পদেব্জনবিষ্তা লামৈবৈতম্নীমোপাস্ন্থেতি ॥ & 

&রু কহিলেন কুযন্ুসাম অথব বেদ চা৭ 

পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুতাণ বাঁকরণ আদি আঁ” 
শ্রাদ্ধতত্ব গণিত জ্যোতিষ যাহয় 

মহাক্ালাদির নিধিব বিষয় 

তর্কশান্ধ নীতি ও শি কঞ্সাদ ভূতজ্ঞান 
ধঞ্রবেদ ও জোতিষ বিদ্য। শর্প বিদ্যাজ্ঞান। 

গন্ধব বিদ্যা এ সবি জানিও নামেই শিক্ষ। হযু 

সর্ববিদ্। হতে যে শশ্র৮ নাম উপসনানয়। 

| তুমি নান উপাসন। কব) 

ম ০ষ। নাম ব্রদ্গেত্যুপান্তে বাধন্নামে। গতং ভত্রান্ত বথাকামচারে! 

ভবতি যে নাম ত্রন্দেত্যুপান্তেহাণ্ড ভগবে। নানে। ভূয় ইতি নালে। 
বাব ভূয়োহস্ত।তি তন্মে ভগবান্ এপীত্বতি ॥ ৫ 

নামে রে ব্রহ্ম জানিয়। যেজন উপাসনা জেন করে 

নাম গতিময় যথেস্য। গতি সেই জন লাভ করে। 

নারদ তখন জিজ্ঞাসে তায় 

নাম হতে বড় কি আছে কোথায় 

সনতকুমাব বলেন তখন নিশ্চর তাহা আছে 

নারদ বলেন কহ ভগবান সেই জ্ঞান হৃদি যাচে। 
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বাগ, বাবে নান্সে। ভূয়সী বাথ। খ্বথেদং বিভ্ঞাপয়তি যজুর্বেনং সাম- 
বেদমার্থবণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানীং বেদং 
পিজ্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকারনং দেববিস্ভাং ব্রন্ষ- 
বিদ্তাং ভূতবিদ্াং ক্ষত্রবিষ্যাং নক্ষত্রবিষ্ঠাং জর্পদে বজনবিষ্ভাং দিবং 
চ পৃথিবীং চ ৰায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজংশ্চ দেবাংস্চ মনুষ্যাংস্চ 
পশুংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনম্পতাঁঞ্চ শ্বাপদা স্যাকীটপতঙ্গ 
পিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ জত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদরজ্ঞং 
চাঁহৃদয়জ্ঞং চ যদ্ধৈ বাঙ.নাভবিব্যন্ন ধর্মে। নাধর্নে। ব্যজ্ঞাপয়িযস 
সত্যং নানূতং নসাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ডে। নাহ্বদয়জ্ঞে। বাঞ্গেবৈতৎ 
সর্ব বিজ্ঞপয়তি বাচস্তুপাস্ত্ৰেতি ॥ ১ 

বাক্যই জেনে। নাম হতে বড় শ্রেষ্ঠ জানিও হয় 
বাক্যের দ্বারা চাঁর বেদ জেন বিজ্ঞাপিত যে হয় 

পঞ্চবিগ্ভা বলি যারে কয় 
ঈতিহাস আর পুরাণে ম্! রয় 

ব্যাকরণ আর শ্রাদ্ধতত্ব গণিত জ্যোতিষ সব 
আর যা! জানিলে দৈব উৎপাত মানে মেখা পরাভব 

মহাকালাদ নিধি বিষ্ঠ। ভর্কশান্ত্র নীতি 
কল্পাদি আর ভূত বিদ্যা ও জ্যোতিষ যুদ্ধগীতি 

সর্পবিদ্। স্বরগ পৃথিবী আকাশ ধরণী জল 
তেজ ও দেবতা মানব ও পশু নভচর যে সকল 

বনস্পতি ও তৃণদল মাঝে 
কীট পতঙ্গ পিপীলিক। রাজে 

হিংস্র জন্ত পাপ ও পুণ্য সত্য মিথ্যা যাহ। 
শুভ ও অশুভ ভাল ও মন্দ বাক্যে প্রকাশ তাহ। 

বাক ন। থাকিলে ধর্মাধম ছুয়ের প্রচার করে 
কেবা বলো তাহা! করিবে এমন মনের মতন করে ? 

বাক্যই তাহ। দেয় জানাইয়! তাইত বাক্য বড় 
বাক্য মহিম। শুনেছ বাক্য উপাসনা তুমি কর। 
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স যে। বাচং ব্রন্দেত্যুপান্তে যাবন্বাচে। গতং তত্রান্ত বথ। কামচারে। 
ভবতি যে। বাচং ব্রন্দেত্যুপান্তেহস্তি ভগবে। বাচে। ভূয় ইতি বাচে। 
বাব ভূয়োহস্তীতি তম্মে ভগ্বান্ ব্রবীন্থিভি ॥ ২ 

বাক্যরূপেতে ব্রন্মের জেন উপাসন! যেই করে 
বাক্যের গতি যতদূর সেই মত গতি লাভ করে 

ব্যক্য হইতে শ্রেষ্ঠ কি হয় 

নারদ বলেন বল মহাশয় 
সনৎকুমার বলেন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠতর 
আছে নিশ্চয়। নারদ বলেন তাহাই আমায় বলে1। 

সপ্তমাধ্যায় 2 তৃতীয় খণ্ড 

মনে। বাব বাচে। ভূয়ো। বথ। বৈ দ্বে বামলকে দ্বে ব। কোলে দো 
বাহক্ষো মুষ্টিরনুভববত্যেবং বাচং চ নাম চ মনোইহনুভবতি দ যদ 
মনল মনস্তাতি মক্সানধীযীয়েত্যথাধীতে কর্ণাণি কু্বায়েত্যথ কুরুতে 
পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছভ ইমংচ লোকমমুং চেচ্ছেয়েত্য- 
থেচ্ছতে মনো স্থাঁত্সা মনোহি লোকে মনে। হি ব্রহ্ম মন উপাস্- 
ম্বেভি॥ ১ 

বাগ ইন্দ্রিয় হইতে মনেরে নিশ্চয় বড় জেন 
হাতের মুঠীয় ছুটি আমলকী অথবা বেড়া, আনে। 

মুঠো করিলে তা দেখা নাহি যায় 
মন শুধু তাহ! প্রকাশ করায় 

মন্ত্র পাঠেতে কর্মকালেতে মন সে চিন্তা করে 
পুত্র ও পশু কামনা কালেতে মনেই কামনা করে 
ইহলোক আর পরনোক লাভ তরে চায় জেন মন 
তবে লাভ করে মনের দ্বারায় করে সেই চিস্তন 
মনই আত্মা মন সেই লোক মনই ব্রহ্মময় 
করো! উপাসন! মনেরে জানিয়। শ্রেষ্ঠ সেজন হয়। 

৯১৬ 
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স যে! মনো ভ্রন্গেত্যুপান্তে যাবদ্থানসে। গতং ভ্রান্ত যথাকামচারে। 
স্তবতি বে। মনে ব্রন্দেত্যুপান্তেইস্তি ভগ্গবে। মনসে! ভূয় ইতি 
মনসে বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান ব্রবীত্বিতি ৷ ২ 

মনকে ব্রহ্ম জানিয়। যেজন উপাসন। সেই করে 

যথেচ্ছ গতি মনের মতন €সই জন লাভ করে 
নারদ বলেন মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু কি হয়? 
গুরু বলে আছে আরো যে শ্রেষ্ঠ । বলো নারদেতে কয়। 

সপ্তমাধ্যায় ঃ চতুর্থ খণ্ড 

সন্কল্পে। বাব মনসে। ভূম্সান্ বদ। ৰৈ সঙ্বপ্নয়তেহথ মনস্তত্যথবাচমী 
রয্মতি তামু নান্মীরয়তি নাদ্দি মন্ত্রী একং ভবস্তি মন্ত্েধু কর্মীণি ॥ ১ 

মনের চাইতে সঙ্ল্প জেনে। অনেক বড় যে হয় 

প্রথমেতে লোকে সন্কল্প করে পরে জেন চিস্তয় 
বাক প্রকাশ তার পরে হয় 

অবশেষে নামে প্রবৃত্ত রয় 

মন্ব সকল নাম ও কর্মে একীভূত জেনে। হয় 
শাস্ত্রের কথ। সতা জানিও নাহি এতে সংশয়। 
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তানি হু ব৷ এতানি সন্বল্ৈকায়নানি সন্কল্পাস্মকানি সন্কযো 
প্রতিষ্টিভানি সমর্রুপতা স্ভাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুষ্চাকাশং 
চ সমকল্পত্তাপম্চ তেজশ্চ তেষাং সঙব্রুপ্ত্যে বর্ধং সঙ্কল্পতে বন্য 
সঙরু গ্যা অন্গং সন্ধক্পতে অন্নন্ত সঙক্রুপ্ত্ে প্রাণাঃ সন্বল্পন্তে 
প্রাণানাং সঙক্রুত্থ্যে মন্্ঃ সন্ধল্পন্তে মন্্রাণাং সংক্র.ত্যে কর্মাণি 
সন্কল্পন্তে কর্মণাং সঙর্ল.ট্ু লোকঃ সক্কল্পতে লোকন্ সংক্রত্তযি 
সর্ব সন্কল্পতে স এব সক্কল্পঃ সঙ্কল্পমুপাস্ স্বেতি ॥ ২ 

আগে যা বলেছি সঙ্কল্লের মাঝে জেন তাব গতি হয় 

সংকল্পেতে তিষিত তারা জেনে সম্থললময় 

স্বর্গ পৃথিবী সংকল্প করে 
পবন আকাশ সংকল্প করে 

জলতেজ কবে সঙ্কল পরে তবেত বৃষ্টি হয় 

বৃষ্টি অন্নে স্কপ্ন করে তবেত অন বয় । 

অনেতে প্রাণ সঙ্কল্প হয় 

প্রাণ সঙ্ল্পে মন্ত্র স্থজয় 

মন্ত্রের মাঝে কমে সম্কপ্প করে জেন সব জন 

কমফলেব সন্কগ্সে জেন জণং স্থজিত হন 

সঙ্কলে তৃুমি জেনে এ গ্রকাব 

জেনে তুমি কর উপাসনা তার। 



২৪ উপনিষদ অর্থ 

সহঃ সক্কল্পং ব্রন্দেত্যুপান্তে রুূ.গু।ন্ বৈ দস লোকান্ গ্রুবান্ গ্রুবঃ 
প্রতিন্তিতান্ প্রতিষিতোহুব্যথমানানব্যথমানোইভিসিধ্যতি 
যাব অঙ্ল্পন্ত গতং ঘথাকামচারে। ভবতি যঃ সঙ্কল্সং ব্রন্দেত্যু- 
পাস্তেহস্তি ভগ্গবঃ সঙ্বল্পান্ভূয় ইতি সন্কল্লাদ্বাব ভূয়োহস্তীতি ত্গে 
ভগ্বান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩ 

সঙ্কল্পকে ব্রহ্মবুদ্ধি মাঝেতে স্থাপিয়। যেই 
করে উপাসনা, স্বয়ং লোকেরে প্রাপ্ত হন যে সেই 

প্রতিষ্ঠামান হয়ে সেইজন 
কোন ব্যথ। তিনি না পান কখন 

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রবের লোকে জেন সেই রয় 
ব্রহ্মরে লতি বেদন। রহিত সেই আনন্দময় । 

সঙ্কল্পেরে ব্রন্ম জানিয়া উপাসন1 সেই করে 
সন্বল্পের মত যথেচ্ছ গতি সেই লাভ করে 

নারদ কহেন প্রভু ঙগবান 

সঙ্কল্পের চেয়ে বড় কোন? 

গুরু কন জেন সঙ্থল্পের চেয়ে বড় যেই হয় 

নারদ কহেন ব্যাকুল বচনে কহ কহ দয়াময় । 



সপ্তমাধ্যায় ৫ পঞ্চম খণ্ড 
চিন্তং বাব সঙ্কল্নাডূয়ে। বদ্ধ! বৈ চেতয়তেহথ অন্কল্পতেহথ মনম্তাত্যথ 
বাচমীরয়তি তামু নান্সীরয়তি নান্সি মন্ত্র! একং ভবস্তি মন্ত্রেধু কর্মাণি ॥ ১ 

সঙ্কল্প হতে চিত্ত জানিও অনেক শ্রেষ্ঠ হয় 
কারণ যখন কোন বিষয়েতে সচেতন কেহ হয় 

তখন আগে সে সঙ্কল্প করে 

চিস্ত। জানিও করে তার পরে 

তাহার পরেতে বাক্যে সেথায় চালিত করে সেজন 
অবশেষে বাক নামোচ্চারণে প্রবৃত্ত তবে হন 

মন্ত্র সকল নামে তবে রয় 
কর্ম মন্ত্রে একীভূত হয় 

তানি হ ব। এতানি চিত্তৈকায়নানি ভিত্তাত্মানি চিন্তে গ্রতিন্ঠিতানি 
তম্মাদ যগ্তপি বন্ুবিদচিত্তে! ভবতি নায়মস্তরীত্যেবৈনমাহর্যদয়ং 
বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বাঞ্নেখমচিত্তঃ শ্যাদিত্যথ যন্ভল্সবিচ্চিন্তবান্ ভবতি 
তম্ম। এবোভ শুশ্রীষন্তে চিন্তং হোবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা 
চিন্তং প্রতিষ্ঠা চিন্তমুপাস্ন্বেতি ॥ ২ 

উপরি উক্ত ঝ। কিছু সকলি চিত্তেতে লীন হয় 
চিত্বই তার উপাদান আর চিত্তে স্থাপিত রয় 

_ বনু শাস্ত্রেতে জ্ঞানী যদি হয় 
বুদ্ধিহীন সে তবু যদি রয় 

বলে লোক এষে থাকিয়াও নেই য। জানেন বৃথ। হয় 

জানিতেন যদি কখনে! এমন বুদ্ধি হীন সে নয় 

আবার স্বদ্দি ব অল্পজ্ঞ হয় সে বুদ্ধিমান 
তাহার কথাটি শুনিবার তরে সবে আগ্রহবান 

'এদের চিত্ত জেন গতিময় 

চিত্তে এদের প্রতিষ্ঠ। হয় 

চিত্ত স্বরূপ জানি চিত্তের উপাসন। তুমি করে! 

সংকল্প হতে চিত্তে জানিও অনেক শ্রেষ্ঠতর | 



২৪৬ উপনিষদ অর্থ্য 

স যশ্চিত্তং ব্রন্দেত্যুপান্তে চিন্তান্ বৈ স লোকান্ গ্রুবান্ শ্রুবঃ 
প্রতিষ্টিতান্ প্রতিষ্টিতোহব্যথমানানব্যথমনোইহভিসিধ্যতি যাবচ্চি- 
স্তস্ত গতং তঙ্ঞান্ত বথাকামচারে। ভবতি যশ্চিন্তং ব্রন্দেত্যুপাস্তে 
ইস্তি ভগবশ্চিত্তীডুয় ইতি চিত্তাদ্বাব ভুয়োইস্তীতি ভল্মে ভগ্নবান্ 
ব্রবীত্বিতি ॥ ৩ 

এই চিত্তকে ব্রহ্মরূপেতে উপাসনা যেই কৰে 

আপনি সেজন ঞ্রুব বপধরি প্ুবলোক লাভ করে 

প্রতিষ্টাশালী প্রতিষ্ঠাবান 
হয়ে সেইজন সেই মতিমান 

ব্যথাহীন ও বেদনাহীন লোক সেই লাভ কৰে 

যাহারে পাইলে সব সুখময় ছুংখ সে যায় দূরে ! 

চিত্তকে যিনি ত্রহ্ম রূপেতে উপাসন1 যেই করে 

চিত্তে মত যথেচ্ছ গতি সেইজন লাভ কবে 

নারদ কহেন ওহে ভগবান 

চিত্ত হইতে বড কোনজন 

আছে কি? সনতকুমার তখন কন তবে মধুময় 

চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ বন্ত আছে জেন নিশ্চয়। 
নারদ তখন ককহন বচন 

দয়া কবে প্রভু বল তা 'এখন। 



সপ্তমাধ্যায় ঃ ষষ্ঠ খণ্ড 
ধ্যানং বাব চিত্তাভূয়ে। ধ্যায়ভীব পৃথিবী ধ্যায়ভীবাস্তরিক্ষং ধ্যায়ভীব 
দ্যৌধীয়স্ভীবাপো  ধ্যায়স্তীব পর্বত৷ ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাস্তম্মাদ্ য 
ইহ মনুষ্থাণাং মহত্তাং প্রাপ্ন,বন্তি ধ্যানাপাদাংশা। ইবৈব তে ভুবস্ত্যথ 
যে অল্সাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবঝদিনস্তেহথ যে গ্রভবে। ধ্যানা- 
পাদাংশ! ইবৈব তে ভবস্তি ধ্যানামুপাস্দ্থেতি ॥ ১ 

ধ্যানকে জানিও চিত্ত হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ হয় 
ধরণীরে হের ধেয়ান মগন আকাশ সে ধ্যানময় 

স্বরগ যে হয় ধ্যানেতে নির্ত 

জল হয় যেন ধ্যানেতে স্তিমিত 

ধ্যান নিমগ্ন পৰত আর ধ্যানরত নরগণ 

মহত্ব লভি ধ্যান করে যার: ধ্যান আরাখ্য ধন। 

আর যার! ছোট বিবাদ প্রিয় ও পরদোষ যাঁরা দেখে 

অপরের দোষ প্রচারি যাহার। অন্তরে কালিমাখে 

তার সেই জনে কভু নাহি পায় 
প্রভু গুণে জেনো ভূষিত যে হয় 

তাব। হন জেন ধ্যান ফল ভাগী অংশীদার তে হন 

ধ্যান উপাঁসন। করগে। শারদ গুরু পুনঃ তারে কন। 
সে ধ্যানং ব্রন্গোত্যুপান্তে বাবস্ধযানন্য গতং ভত্রান্ত ঘথাকামচারো 
ভবতি যে! ধ্যানং ব্রন্দেত্যুপান্তেহস্তি ভগবে। ধ্যানাদ্ ভূয় ইতি ধ্যানাদ্বাব 

ভূয়োহস্তীতি তল্মে ভগবান ব্রবীত্বিতি ॥ ২ 
ধ্যানকে ব্রহ্ম রূপে যেই জন জানি উপাসন। করে 

ধ্যানের মতই যথেচ্ছ গতি সেই জন লাভ করে 

নারদ তখন কহেন বচন 

ধ্যান হতে বড় আছে কোনজন 

সনৎকুমার বলেন তখন আছে তাহ নিশ্চয় 
নারদ বলেন সেই কথা! মোরে বল তুমি মহাশয় । 



সপ্তমাধ্যার় $ সপ্তম খণ্ড 

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাড়ুয়ে। বিজ্ঞানেন বা খখেদং বিজানাত্তি মজুর্বেরং 
সামবেদমাথবণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং 
পিজ্যং রাশিং দৈবং নিথিং বাঁকোবাক্যমেকায়নং দেববিষ্ভাং 
্রক্মাবিস্ভাং ভূভবিস্তাং কষত্রবিদ্তাং লক্ষত্রবিদ্যাং অর্পদেব্জন বিস্তাং 
দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেক্জশ্চ দেবাংস্চ 
মনুস্তাংস্চ পশুংস্চ বয়াংসি চ তৃণ বনস্পতীঞ, চ্ছ পানু কীট- 
পতঙ্গ পিপীলিকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চা্াধু চ 
হাদয়জ্ঞং চাহাদয়ভ্ং চাল্সং চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ 

বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস্প্থেতি ॥ ১ 
ধ্যান হইতেও বিজ্ঞানে মনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জেনো 
বিজ্ঞান দ্বারা খকৃবেদ লোকে অবগত হয় মেনো 

বাকি আর যাহ। করে অধ্যায় 

বিজ্ঞান মাঝে সবি লাভ হয় 

চাঁরিবেদ ছাড়া পঞ্চমবেদ ইতিহাস ব্যাকরণ 

পুরাণ গণিত শ্রাদ্ধতত্ব উৎপাত নিবারণ 
তর্কশান্ত্র নীতিশান্ত্র ও শিক্ষা কল্প আদি 

ধন্থুবেদ ও ভূতবিগ্ভাও সপ জ্যোতিষ আদি 
নাচ গান আর শিল্প কলায় 
সব শান্ত্রেতে যাহ। জানা যায় 

স্বরগ পৃথিবী বায়ু 9৪ আকাশ জল তেজ দেব্গণ 

মানুষ ও পশু পক্ষীও তৃণ বৃক্ষার্দি কীট গণ 

পতঙ্গ আর পিপীলিক। সহ হিংস্র জন্তগণ 

পাপ ও পুণ্য সত্য মিথ্যা অশুভ ও মনোরম 

অন্নও তার যাহ। স্বাদ হয় 
বিজ্ঞান দ্বার সব জানা যায় 

ইহকাল আর পরকাল বলি যাহা অবগত হয় 
বিজ্ঞানে তুমি করো উপাসনা! উহা দ্বার! জান। যায়। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ২৪৯ 

সদ যো বিজ্ঞানং ব্রন্দেত্যপান্তে বিজ্ঞানবতে। বৈ স লোকাঞ্ জ্ঞানবতে। 
হবিসিধ্যতি ঘাব্দ বিজ্ঞানন্য গতং তত্রান্ত থাকা মচারে! ভবতি 
বে। বিজ্ঞনং ব্রন্দেত্যুপান্তেহস্তি ভগবো বিজ্ঞানাড়ুয় ইতি বিজ্ঞান। 
দ্বাব ভুয়েঃহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীতিত্বি ॥ ২ 

বিজ্ঞানকেই ব্রহ্ম। জানিয়া উপাসন। যেই করে 
বিজ্ঞান মত স্বচ্ছন্দ গতি সেই জ্ঞানী লাভ করে 

নারদ কহেন ওগো ভগবান 
এর চেয়ে বড় আছে কোনজন 

সনৎকুমার বলেন জানিও এর বড় ঠিক আছে 
নারদ কহেন বল প্রভূ মোরে অন্তর তারে যাচে। 

সপ্তমাধ্যায় 2 অঞ্টম খণ্ড 
বলং বাব বিজ্ঞানাভূয়োখপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো। বলবান। 
কম্পয়তে দ বদ বলী ভবভ্যথোখাত। ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা। 
ভবতি পরিচরম্জু পসত্তা। ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা। ভবতি শ্রোতা। ভবতি 
মস্ত ভবতি বোদ্ধ। ভবতি কর্ত। ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ 
পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনাস্তরিক্ষং বলেন দেীর্বলেন পর্বত বলেন 
দেবমনুষ্য। বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীট 
পতঙ্গ পিগীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি ॥ ১ 

বিজ্ঞান হতে বলই শ্রেষ্ট নিশ্চয় মনে জেনে। 
বিজ্ঞানবান শত জনকেও কম্পিত করে জেনে 

বল পেলে লোকে উখিত হয় 
সেব। শুআধা তবে সে করয় 

দশন আর শ্রবণ চিস্ত1 অনুষ্ঠান য। হয় 
বলের দ্বারাই সব নিশ্চয় বলে হয় সযুদয়। 
বলেব দ্বারাই পৃথিবী চালিত স্বরগ শাসিত রয় 
বলের দ্বারাই দেবতা। মানব পশু পাখী সমুদয় 

তৃণ ও বৃক্ষ কীট পতঙ্গ 
পিপীলিকা! আর পশুগণসহ 

বলের দ্বারাই সকলি লভ্য বল সে রক্ষা করে 
বলের তুমি হে কর উপাসন। বল বড় মনে কোরে । 



২৫০ উপনিষদ অর্থ 

স ০ষা বলং ব্রহ্গভ্যুপাস্তে যাবদ্ ব্লশ্য গতং তক্জ্রাগ্য যথাকামচারেো। 
ভবতি যে। বলং ব্রন্দেত্যুপান্তেইস্তি ভগ্গবে। ইতি বলাড়ুয় 
ইতি বলাদ্বাব ভুয়োইস্তীতি তন্মে ভগনান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ 

বলকে ত্রহ্ম মনে করি যেই উপাঁসন। যেই করে 

বলের মতই স্বচ্ছন্দ গতি সেই জন লাভ করে 

নারদ তখন কহেন বচন 

বল হতে বড় আছে কি কখন 

সনৎ কুমার কন আছে জেন শ্রেষ্ঠ ইহার চেয়ে 
বল বল প্রভূ সেই কথা মোরে নাব্দ তখন কহে। 

সপ্তমাধ্যায় ঃ নবম খণ্ড 

অন্পং খাব বলাভুয়স্তম্মাদ্ বণ্ঠপি দশরাত্রীনণস্মীয়াদ যত্যু হু 
জীবেনথবাহদ্রষ্ট।ইঞ্রো চাহমন্তাহবোগ্জাইকর্তাইবিভ্ঞাতা। ভবত্য 

থাক্সন্তায়ৈ দ্রষ্ট। ভবতি শোতা৷ ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবন্ভি 
কর্ত। ভবতি বিজ্ঞা তা ভবত্যন্সমুপাস্স্থেতি ॥ ১ 

বল হতে বড় অনকে তুমি মনে জেন নিশ্চয় 

সেই জন্যই দশদিন যদি আহার ন। করে রয় 

বেঁচে থাকিলেও শকতি না থাকে 

দৃষ্টি শ্রবণ মন বোধ থেকে 
ক্রিয়াহীন হয়ে দুর্বল হয় অন্নহীন সে জন 

অন্ন গ্রহণে লভিয়া শকতি শকতিবান ধে হন। 

অন্ন লভিয়া চক্ষু কর্ণ মন পুনঃ কাজ করে 
অন্নের তুমি কর উপাসন। তার গুণ মনে করে। 



ছান্দোগা উপনিষদ ২৪১ 

সযোহন্সং ব্রন্দেত্াপাস্তেইম্নবতো৷ বৈ স লৌকান্ পানবতোহ 
ভিসিধ্যতি যাবদান্সন্ত গতং তত্রান্ত যথাকামচারো। ভবতিষো হস্সং 
বরন্দেত্যুপান্তেইস্তি ভগবোইঙ্গানুয় ইত্যন্গাদ্বাব ভূয়োহস্তীতি 
তদ্মে ভগবান্ ত্রবীত্বিত্তি ॥ ২ 

এই অন্নকে ব্রহ্ম জানিয়। উপাসন। যেই' করে 
প্রভৃত অন্ন যুক্ত লোক সে আপনিই লাভ করে 

অন্ের গতি যেই মত হয় 
ততদূর গতি সেজন লভয় 

নারদ কহেন ওহে ভগবান এব চেয়ে ফেব বড় 

সন কুমার বলেন আছেই, নারদ কহেন বলে|। 

সপ্তমাধ্যার 2 দশম খণ্ড 

আপো। বাব অক্মাভুয়নাস্তম্মাদ্ যদ। সুবৃষ্টর্ণ ভবতি ব্যাদীয়ন্তে গ্রাগ। 
অন্পং কনীয়ো৷ ভবিষ্ততীত্যথ যদ! সুবৃষ্ঠির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণ। 
ভবন্তযন্নং বছ ভবিষ্যতীত্যাপ এবেম। মূর্ত! যেয়ং পৃথিবী যদস্তরিক্ষং 
যছ্ দ্যোর্যৎ পর্বত যন্ধেব মনুস্যা। ষপশবশ্চ বয়াংজি চ তৃণবনম্পত্তয়ঃ 
শ্বাপদানাকীটপতঙ্গপিগীলকমা'প এবেম। মূর্ভীঅপউপাসজ্প্ৰেতি ॥১ 

আনন হইতে জলেরে জানিও ঢের বড় তার চেয়ে 

বৃষ্টি না হলে অন্ন অল্প হবে সব লোকে কহে 
ুবৃষ্টি হলে অন্ন প্রচুর 
লভে সবে সখ মনে ভরপুর 

এই পুথিবীতে যাহ কিছু স্থল ধরনী আকাশময় 
স্বরপ পাহাড় দেবত। মান্থুষ পশু পাখী যত হয় 

তৃণও বৃক্ষ কীট পতঙ্গ হিংস্র জস্তগণ 

জল হতে সব হয়েছে স্থষ্ট জলে পুজ দিয়ে মন। 



২৫২ উপনিষদ অর্থ্য 

স বোহপে। ব্রন্দেত্যুপান্ত আগ্লোতি সর্বান্ কামাংস্ৃপ্তিমান্ ভবতি 
যাব্দপাং গ্রতং তত্রান্য যথাকামচারো। ভবতি যোহপে। 
্রন্দেত্যুপান্তেহস্তি ভগ্নবোহস্ত্যো ভূয় ইত্যস্ত্যো বাব ভূয়োইস্তীতি 
তন্মে ভগবান ব্রবীত্বিতি ॥ ২ 

জলকে যে কেহ ব্রহ্ম বলিয়া উপাসন। যেই করে 
স্কুল বস্তুতে কাম্য লভিয়। তৃপ্তি সে লাভ করে 

নারদ কহেন ওহে ভগবান 
জল হতে বড় আছে কোন জন 

সনৎ কুমার বলেন জা নিও জল চেয়ে আছে বড় 
নারদ বলেন দয়া করে প্রভু তারি কথা মোরে কহ। 

সপ্তমাধ্যায় 2 একাদশ খণ্ড 

তেজে। বাবান্যো। ভূয়স্তঘ্বা এতদ্বাযুমাগৃহাাকাশম ভিতপতি 
তদাহছনিশোচতি নিতপতি বধিষ্যতি ব৷ ইতি তেজ এব তপুর্বং 
দর্শায়ত্বা২থাপঃ স্বজন তদেতদুধ্ব1ভিন্চ ঠিরম্চীতিশ্চ বিদ্যুন্তিরাহ্া- 
দাশ্চরস্তি ত্মাদী ছবিদ্তোততে স্তনয়তি বর্ষস্যাতি ব। ইতি তেঞ্জ 
এব তও পুর্ব দর্শযিস্বাইথাপ; স্থজতে তেজ উপাস্ম্বেতি ॥ ১ 

জল অপেক্ষা তেজেরে জানিও অনেক শ্রেষ্ঠ হয় 
এঁ তেজ দেখে বায়ু আশ্রয়ে আকাশে তপ্ত বয় 

গরমে দগ্ধ হয়ে জীব জন 
বলে বৃষ্টির হবে বরষণ 

এখানে দেখ তেজই অগ্সে নিজেরে প্রকাশ করে 
আপনারে আগে প্রকাশি তাবে যে জলেরে স্থজন করে। 

উদ্ধগামী ও তির্য্যকগামী বিহ্যতৎগণ সাথে 
মেঘ গর্জন করিয়। যখন আকাশ ভ্রমিয়। তাতে 

মেঘ গর্জনে আত্ম প্রকাশি 
তেজরয় জেন সবেতে বিকাশি 

বিদ্যুৎ আর মেঘেরে দেখিয়া বধিবে সবে কয় 
তেজ উপাসন। কর দিয়া মন গুরু নারদেরে কয়। 



ছান্দোগয উপনিষদ ৫৩ 

স যস্তেজে। ব্রন্দেত্যুপান্তে তেজন্বী বৈ স তেজস্বতে। লোকান্ 
ভান্বতোহপহুততমস্কানভিসিধ্যতি যাবভ্তেজসে। গতং তত্রান্ত 
বথাকামচারো৷ ভবতি যস্তেজো। ব্রন্দেত্যুপান্তেহস্তি ভগবস্তেজসে। 
ভূয় ইতি তেজসে বাব ভূয়োইস্তীতি ত্পে ভগবান ত্রবীত্ধিতি ! ২ 

তেজকে ব্রহ্ম জানি মনে যদি কেহ উপাসন! করে 

হয়ে তেজোময় তমোহীন লোক সেই জন লাভ করে 

তেজ্বের গতি সে যতদুর যায় 

স্বচ্ছন্দ গতি তত সেই পায় 

নারদ কহেন ওহে ভগবান এব চেয়ে আছে বড়? 

সনৎকুমীর বলেন আছে ও? নারদ কহেন বলে! । 

সপ্তমাধ্যায় 2 দ্বাদশ খণ্ড 

আকাশে বাব তেজসো। ভুয়ানাকাশে বৈ বুর্যাচদ্রমসাবুভো 
বিদ্যুনসক্ষত্রাণ্য। মিরাকা শেনাহরয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন 
প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত 
আকাশমভিজীয়ত আকাশমুপাস্ ম্বেতি ॥ ১ 

তেজ হতে জেন আকাশ শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় তাহ। হয় 
চন্দ্র সূর্য তার! বিদ্যুৎ অগ্নি আকাশে রয় 

একে অঙ্কে আহ্বান করে 
আকাশের দ্বার! শ্রবণ সে করে 

আকাতশব দ্বার! প্রতি শ্রবণেতে আকাশেতে ক্রীড়া রত 

আকাশের মাঝে শোক লভি হয় আকাশ হইতে জাত 
আকাশের দিকে উদগত হয় অঙ্কুর যত সব 

শ্রেষ্ঠ জানিয়। উপাসন। করো! আকাশের কর স্তব। 



২৫৪ উপনিষদ অর্থ্য 

সখ আকাণং ব্রন্দেত্যুপাস্ত আকাশবতো। বৈ স লোকান্ 
প্রকাশবতো সংবাধানুরুগায়বতোহভিসধ্যতি যাবদাকাশস্ঠ 

গরতং তত্রান্ত ঘখাকামচারে। ভবতি ঘ আকাশং ব্রন্দেত্যুপান্তে 
ইস্ছি ভগ্নব আকাশাভুয় ইত্যাকা শান্বাৰ ভূয়োইস্তীতি তন 
ভগবান ব্রবীত্বিতি ॥ ২ 

আকাশকে যদি ব্রহ্ম জানিএ। উপাসন! কেহ করে 

ন্বিস্তীণ জ্যোতিময় লোক জেন সেই লাভ করে 

কাহার যাহ'তে ক্লেশ নাহি হয় 
অবাধ ভ্রমন লাভ তার হয় 

আকাশের মত বিস্তৃতি আর স্বচ্ছন্দ গতি পায় 

নার্দ কহেন তারে চেয়ে বড় আছে কেহ মহাশয় ? 

সম কুমার হাসি কন তবে আছে তার চেয়ে বড় 

নাব্দ কহেন কণোজোড় করি দয়া করে মোরে কহ। 

সপ্তমাধ্যায় ৫ ভ্রয়োধশ খণ্ড 

স্মরে৷ বাবাকাশান্য়স্তম্মা্দ যগ্তপি বহব আসীরক্ স্মরন্তে। নৈব তে 
কঞ্চন শৃণুয়ুন' মন্বীরক্ন বিজ।নীরন্ যদ! বাব তে ম্মরেয়ুরথ শৃণুষুরথ 
মন্বীরম্নথ বিজ্ঞানীর ্পরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাভি স্মরেগ পশুন্ 
ল্মরমুপাস্ম্বেতি ॥ ১ 

আকাশ হইতে স্থতিরে শ্রেষ্ঠ জেন মনে নিশ্চয় 

এই জন্ঠই যদি কোনথানে লোক সমাবেশ হয় 

যদি তথ। কারো ন। হয় স্মরণ 

বুঝিতে না পারে কথোপকথন 

পরস্পরের কথ। নাহি শোনে চিন্তা! না! করে মনে 

আবার স্মরণ হইলে সকল চিন্তায় সব জানে 
স্মৃতির দ্বারায় পুত্রগণেরে সকলে চিনিতে পারে 

পশুগণে চেনে । স্মৃতি উপাসন। কর তুমি মনে প্রাণে 



ছখন্দোগা উপনিষদ ২৫৫ 

সবঃস্মরং ব্রন্দেত্যুপাস্তে বাব ম্মরস্য গতং ভত্রান্ত ঘথাকামচারো! 
ভবতি ঘঃ স্মরং ব্রন্দেত্যুপাস্তেহস্তি ভগবঃ স্মরাস্ভুয় ইতি ম্মরাদ্বাৰ 
ভূয়োহস্তাতি তন্মে ভুগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২ 

স্মৃতিকে ব্রহ্ম জানি ননে প্রাণে উপাসন। যেই কবে 
স্মৃতির মতন স্বচ্ছন্দ গতি সেই জন লাত কবে 

নারদ তখন কহেন বচন 
স্মৃতি চেয়ে বড় আছে কেন জন 

সনং কুমার কহেন আছে যে স্মৃতি চেয়ে বড় জন 
নারদ বলেন বল দয়। করি শুনিতে বাগ্র মন। 

সগ্ডমাধ্যায় 2 চতুর্দশ খণ্ড 
আশ। বাব স্মরাডূয়ন্ত।শেদ্ধে। বৈ ম্মরে। মন্্নধীতে কর্ণাণি কুরমতে 

পুত্রাংস্চ পশুংশ্চেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছত আশ। মুপাসৃন্বেতি ॥ ১ 
আশারে জানি স্মৃতি হতে বড় শ্রেষ্ঠ সেজন হয় 
আশাব মাঝেতে উদ্দীপিত হয়ে কমেতে ব্রতী হয় 

স্মৃঙিমান হয় পুরুষ সে জন 

মন্ত্র সকল পাঠে রত হন 
পুত্র ও পশ্ কামনা করিয়। কণ যে খন করে 
ইহলোক আর পরলোকে অভিলাষ শুধু আশ। ভরে করে। 

সযঘ আশাং ব্রন্দেত্যুপান্ত আশয়াহন্য গবে কামাঃ সমুধ্যস্তযমোথ। 
হাশ্যাশিষে ভবস্তি বাবদ শায়। গতং তত্রান্ত থাকা মচারে। ভবতি 
ঘ আশাং ব্রন্দেত্যুপাস্তেহস্তি ভগৰ আশায় ভূয় ইত্যাশায়। বাৰ 
ভুয়োহগ্তীতি তল্মে ভগ্রবান্ ত্রবীত্বিতি ॥ ২ 

আশাকে যে কেহ ব্রন্মরূপেতে উপাসন! য্দি করে 
তাহার কামন। সমুদ্ধ হয়ে আশায় জেন ৩1 ভরে 

প্রার্থন! তার অমোঘ যে হয় 
আশ! সম যথ! গতি লাভ হয় 

কহেন নারদ আশা! হতে বড় আছে কিহে মহাশয় 
গুরু কন আছে বলো তপোধন নারদ তখন কয়। 



সপ্তমাধ্যায় 2 পঞ্চদশ খণ্ড 

প্রাণে৷ বাব আশায়! ভূয়ান্ বথ। ব। অর নাভৌ সমপ্পিতা 
এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব লমপিতং প্রাণঃ গ্রাণেন যাতি প্রাণ: 
প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণে। হ পিত। প্রাণে মতা প্রাণে 
আত৷ প্রাণ? স্বস। প্রণ আচাধ্যঃ প্রাণে! ব্রাঙ্গণত ॥ ১ 

আঁশ। হতে প্রাণ অনেক জানিও শ্রেষ্ঠ সে নিশ্চয় 
রথ নাভি মাঝে শলাক1 সকল যেমন লাগান রয় 

তেমনি এ প্রাণে প্রবিষ্ট হয় 

পবাকার মাঝে হয়ে প্রাণময় 

প্রাণের দ্বারাই করে বিচরণ করে সেই প্রাণদান 

প্রাণ পিতা মাঁত। ভ্রাতা ও ভগিনী আচার্ষা ত্রাণ । 

সবদি পিতরং বা মাতরং ব। ভ্রাতরং ৭1 হ্বলারং বাচার্যং বা 
ব্রাহ্মণং ব! কিঞ্চিদি ভূশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বাইস্তিত্যেবৈনমানঃ 
পিভৃহ। বৈ ত্বমনগি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্াতৃহ। বৈ ত্বমসি স্বস্থহ! 
বৈ ত্বমন্থাচার্যহ! বৈ ত্বমসি ব্রাক্গণহ। বৈ ত্বমসীতি ॥ ২ 

কেহ যদ্দি পিতা মাতা ভাই বোন গুরু কিবা ব্রাঙ্গণে 
অন্যায় কিছু রুক্ষ কথনে আঘাত যে দেয় প্রাণে 

অপরের। তবে ঠিক তাকে বলে 

পিতৃঘাতী বা মাতৃঘাতী বলে 

ভ্রাতৃঘাতী বা ভগিনীঘাতীও গুরুত্ন কেহ কয় 

্রাহ্মণদ্্ কহিয়। তাহারে সকলে যে ধিক ধিক এই কয় 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ২৫৭ 

অথ বন্প্যেনানুতত্রা্তপ্রাণাঞ্জুকেন সমালং ব্যতিষন্দরহেক্পৈবৈনং 
ব্রয়ুং পিহৃহাহুসীতি ন মাতৃহাইসীতি ন জাতৃহাহসীতি ন স্বস্যহাই- 
সীতি নাচার্যহাহসীতি ন ব্রাক্গণহাহুসীভি ॥ ৩ 

বিগতপ্রাণকে যদি কোন জন পুপ্তীভূত সে করে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া আগুণে দগ্ধ করে 

পরাণ যাহার ছাড়িয়াছে দেহ 

তখন কখন বলিবে না কেহ 

বলিবে না তুমি পিতৃঘাঁতী ব। মাতৃঘ্বাতী যে হলে 

ভ্রাতা ব। ভগ্মি গুরুত্্ ব। ব্রাহ্মণ হস্ত বলে। 

প্রাণে। হোবৈতানি জর্বাণি ভবন্চি সব! এষ এবং পশ্যন্সেবং মন্থন 
এবং বিজানন্তিবাদী ভবতি তং চে ভ্রুধুর্রতিব।ভ্তসীত্য তিবা্য- 
স্মীতি ব্রয়াক্সাপহ্ন,বীত ॥ ৪ 

প্রাণই এসবে সমস্ত হয়ে আছেন ষে প্রাণময় 

প্রাণবিদগণ এইবূপ দেখে বিচারেন নিশ্য় 
ও জ্ঞানের ফল সাক্ষাৎ করে 

অতিবাদী নাম সেই জন ধরে 

লেকে যদি বলে অভিবাদী তুমি স্বীকার ঝরিয়। লয় 
প্রাণাবদগণ দর্শন কবি গান দ্বার। বিচারয় । 

১৭ 



সপ্তমাধ্যায় 2 যোড়শ খণ্ড 

এব তু ব। অতিবদতি যঃ সত্যেনতিবদতি লোহহং ভগবঃ সত্যেনাতি 

বদানীতি 7ত্যং তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগদে। 

বিজিজ্ঞাস ইতি ॥১ 

সত্যকে যিনি আশ্রয় করি অতিবাদী যেই হন 

তিনিই কিন্তু অতিবাদী হয়ে হন যে প্রকৃত জন 
নাবদ তখন কহেন বচন 
শরণাগত সে সত্যাবলম্বন 

ততে যেন মামি অতিবাদী এই অগ্তথ। নাহি তয় 
ককন সত্যে জানিনাব তরে হতে হবে নিশ্চয় 

নারদ তখন কহেন বচন 

সত্য জানিতে চাহি দিয়া মন। 

সপ্তমাধ্যার 2 সপ্তদশ খণ্ড 

ষদ। বৈ বিজানা ভ্যথ সত্যং ব্দতি নাবিজ্ঞানন্ সত্যং বদতি বিজান্ক্সেব 
অত্যং বন্তি পিজ্ভ।নং তের বিজিজ্ঞাধিভব্যমিতি বিজ্ঞ।নং ভগবে। 
বিজিজ্ঞাল ইতি ॥১ 

বিশেষ করিয়। জাঁনে যেই জন সত্য বলিতে পারে 
সবিশেষ যেই কিছুই না জ্ঞানে সভ্য কহিতে নাবে 

সবিশেষ জ্ঞানে কহে বিজ্ঞান 

জানিবার তরে যেই মতিমান 

আগ্রহশীল সতারে যেন সেইজন তবে পায় 

শারদ কহেন কহ তপোধন এমন জানিতে চায়। 



সপ্তমাধ্যায় ? অগ্নাদশ খণ্ড 
যথ! বৈ মন্ুতেহথ বিজানাভি নামত্ব। বিজানাতি মত্বৈব বিজান।তি 
মতিস্ত্েব বিজিজ্ঞাসিহব্যেতি মভিং ভগ্গবে। বিজিজ্ঞাস ইতি ॥১ 

যখন মনেতে চিন্তা করিয়া বিজ্ঞান লাভকবে 

চিন্তাশীল যে নহেন সে জন এই জ্ঞানে নাহি পাবে 

উংস্থক যদ্দি তার তরে মন 
তবেলাভ করে এই বিজ্ঞান 

নারদ কহেন ওহে ভগবান উতস্থবক আমি তাই 

মননের দ্বারা এক।গ্র হয়ে তাহাই জানিতে চাই । 

সপ্তমাধ্যায় 2 উনবিংশ খণ্ড 

যদ! বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মন্ুতে নাশ্রদ্দধল্সনুতে শ্রন্দধদেব মনুতে 
শ্রদ্ধ। তেব বিজিজ্ঞাসিতন্যেতি শ্রন্ধাং ভগবে। বজিজ্ঞ।স ইতি ॥ ১ 

আছে সেই জন এই কথ। জেনে আদ্ধারত যে মন 
আন্তিক্য বুদ্ধি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট যেই সুধী জন হন 

শ্রদ্ধাবান সে করেন মনন 
জানিবার তরে উৎন্ুক জন 

নারদ কহেন ওহে ভগবান আমিও জানিতে চাই 

শ্রদ্ধা ভরেতে মনন করিয়। টাহাবে যাহাতে পাই । 

সপ্তমাধ্যায় ঃ বিংশ খণ্ড 

ফদ। বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রন্দধাতি নানিস্তি্গ তন দদধ।তি নিস্তিষ্ঠগ্লের 
শ্রন্দপাতি নিঠ। ৫খব বিজিজ্ঞ।সিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো 
বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১ 

নিষ্ঠাবান সে জেন যেই জন শ্রদ্ধাল তিনি হন 
নিষ্ঠাবান সে নহে যেই জন শ্রদ্ধালু তিনি নন 

নিষ্ঠা জানিতে চাহে যেই জন 
সত্য যাহার উৎসুক মন 

নিষ্ঠাবান সে হইবে সত্য মিথ্যা কখনো নয় 
নারদ কহেন উৎস্থবক আমি জেন প্রভু নিশ্চয়। 



সপ্তমাধ্যায় 2 একবিংশ খণ্ড 

যদ বৈ করোত্যথ নিস্তিঠভি নাকৃহ্। নিশ্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি 
কৃতিস্ত্েব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবে। বিজিজ্ঞাস ইতি ॥১ 

যখন যে কেহ একাগ্র হন নিষ্ঠাবান সেজন 
এঞকাগ্র যিনি হতে না পারেন নিষ্ঠাবান সে নন 

একা গ্রতাবে কবিতে গ্রহণ 

কিন্তু যে চাই উৎসুক মন 

নারদ কহেন ওহে ভগবান উৎন্ুক আমি হই 
জানাতে তাহাবে জ্ঞান উপদেশে কেব। আছে তোম। বই । 

সপ্তমাধ্যায় $ দ্বাবংশ খণ্ড 

যদ। বৈ সুখং লভতেখথ করোতি ন।সুখং লবধব। করোতি 
সুখমেব লবধব! করো তি নুখং তেব বিজিজ্ঞাসিতবানিতি সুখং 
ভগবে। বিজিভ্ঞাস ইতি ॥ ১ 

য্দি সে মানুষ সুখ লাভ করে তবেই কর্ম করে 
সুখ না লভিলে কোন জন বলো বথা সে কম করে 

এহিক নখ লভিতে যেমন 

কর্মেতে রত হন সব জন 

শাহর অধিক সুখ আর নাই তারে যবে চায় মন 

করনের ফলে আশা না করিয়। কমেতে রত হন। 

নারদ তখন কহেন বচন 

সে সুখ লভিতে ব্যাকুল এ মন। 



সপ্তমাধ্যায় ৫ ভ্রয়োবিংশ খণ্ড 

বে নৈ ভূম। তও স্ুখং নাল্সে সুখমত্তি ভমৈব ভুপং ভম। 057 
বিজিজ্ঞজিভব্য ইতি গমানং ভগণে। বিজিজ্ঞাস ইতি ১ 

ভূম! মানে হন সবাব অধিক সর্বশ্রেষ্ঠ জন 
ধাহারে পাইলে সব হয় পাওয়। সুখ সেই অ'হলন 

অরের মাঝে সুখ জেন নাই 

ভূমারে জানিতে তাই মনে ৮1ই 
নারদ কহেন ধিনয় বচনে কহ কহ ভগবান 
তৃমাকে জানিতে ব্যাকুল জাঁনিও এধীব আনার প্রাণ 

সপ্তমাধ্যান  ৮চতবিংশ শওও 

বর নাস্তা পণ্যতি নাগ্যচ্ছ,গোহি নান্যদ্িজ্বানাতি গ ভুমাইথ ধলা ম্যুৎ 
পশ্যাত্যান্যন্ছ ণে।ত্যচ্যাদ্বিজানাতি তদল্পং যে! বৈ ভূম। তদমৃতমথ বদল্লং 

অমর্ত্য স ভগবঃ বন্মিন্ প্রতিষ্টিত ইতি লগে মহিন্দি দি ন। ন মহিল্পীন্চি ॥ ১ 

যাহার মাঝেতে অন্য কিছুর নাহি হয় দবশন 

মাহাধ মাঁঝেতে অন্ত কিছুই না দেখে না শোনে মন 

যাহাধ মাঝেতে অন্য দেখায় 

অপ্প বলিয়। জানিও তাহায় 

অল্প যা তাহ মরণশীল ও ভূম। সে অমৃতময় 

জ্িজ্ঞাসে তবে নারদ তখন কোনখানে বিরাজয় ? 

গুরুকন তবে শুন দিয়া মন 

মহিমার মাঝে তিনি নাহি রন 

ভূম। সে আপন ন্ুপ্রতিষ্ঠ আপনার মাঝখানে 

অসীম যেজন আশ্রয় দিতে কেব। তারে আহ্বানে? 



২৬২ উপনিষদ অথ্য 

গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাক্ষতে হস্তিহ্রিষ্যুং দাসগ্ার্বং ক্ষেত্রাগ্যায় 
তনানীতি নাহমেধং ব্রবানি ব্রবীমীতি হোবাচাছ্যে। হগ্যশ্মিন্ 

প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ২ 

ইহলোকে গরু অশ্ব হস্তী স্বর্ণ ভাষ্যা দাস 

ক্ষেত্র ও গৃহ খ্রশ্বর্ধ্য যত মহিম। বলে প্রকাশ 

এ মহিম। জেন নহেত তেমন 

যার প্রতিষ্ঠী নাহি প্রয়োজন 
একের অন্ত উপরেতে জেন অবস্থিতি যে কয় 

প্রতিষ্ঠা বলে তাহারে বুঝায়। ইহা! জেন তাহ! নয়। 

সপ্তমাধ্যায় ৪ পঞ্চবিংশ থণ্ড 

সদ এবাধস্তা স উপরিষ্টাৎ স পশ্চা স পুরস্ত।ৎ স দক্ষিণ; 
স ওম্তরতঃ স এবে্দং সর্ব নিত্যথাজোহহস্কারাদেশ এবাহমেবাদ 

স্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোহুহমুখর 

(তোহহুমেবেদং সর্ব মিতি ॥ ১ 

তিনিই নিয়ে ভিনিই উদ্দে পশ্চাতে তিনি র'ন 
সম্মুখে তিনি পশ্চিমে তিনি উত্তরে তিনি হন 

তিনি সমস্ত তিনি সবময় 

আমার মধ্যে জেন তিনি রয় 

আমি অধে। ভাগে আমিই উদ্ধে পশ্চাতে রই আমি 

আমি সমুখেতে আমি দক্ষিণে উত্তরে রই আমি 
ভূমার সাথেতে অভিন্ন জন 

হয়ে জগতেতে সবেতেই রন। 



ছাঁন্দোগা উপনিষদ ২৬৩ 

অথাত আত্মদেশ এব।ক্মৈবাধন্ত।দায্ে(পরিষ্টাদাত্মা। পশ্চ।দাজ্। 
পুরস্তা দাতা দক্ষিণভ আত্মোত্তরত আন্মৈবেদং সবমিতি সবা এষ 
এবং পশ্যক্সেবং মন্বান এবং বিজ।নন্লাত্মরতিরাত্মক্রীড জাত্মমিথুন 
আত্ম।নন্দঃ স স্বরাড়, ভবতি তন্য লর্বেষু লোকেু কামচারে। 
শতবভ্যথ যেইন্যথা হতে। বিদুরন্যরা জানস্তে ক্ষষ্যলোকা ভনম্থি 

তেষাং সর্বেধু লোকে্কামচারো! ভবতি ॥ ২ 

ইহার পরেতে আত্মারে লয়ে উপদেশ দেন এই 
আতা নিয়ে আত্ম। উদ্দে আত্ম! পশ্চাতেই 

আত্ম। সমুখে দক্ষিণে রন 
উত্তরে আত্ম! সব তিনি হন 

দর্শন আর মননে করিয়া যেই জন তারে জানে 

আপনার মাঝে তাহারে লভিয়া ধন্য মনে ও প্রাণে । 

আত্মরতি ৪ আত্ম ক্রীড় ও আত্ম মিথুন ময় 

আত্মানন্দ আপন রাজ্যে স্বাধীন সপ্ডা ময় 

আর যেই হারে অন্থতে জানে 

অন্তে অধীন হয় মনে প্রাণে 

ক্ষয় শীল লোক লাভ করি তাব মুক্তি নাঠিত হয় 

সবাকার মাঝে পরাধীন হয়ে সেই জন জেনে! রয়। 



সপ্তমাধ্যায় 2 ষড়বিংশ থণ্ড 

তন্ত হ ব। এন্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানন্তৈবং বিজ।নত আত্মতঃ প্রাঃ 
আত্মত আশাত্মত: স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ 

আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাত্মতো। হল্গমাত্মতে। বলা নহত্সতো। 

নিজ্ঞানমাত্মজে। প্যানমাতাতশ্চিত্তমাস্মুতঃ সন্বল্প আত্মতোবাগাজ্সতে। 

নামাত্মতে। মন্ত্রা আত্মভঃ কর্মণ্যাতত এবেদং সর্ব মিতি ॥ ১ 

আপন রাজ্যে নিজ মহিমায় বিরাজিত মত জন 

বিজ্ঞানশীল মননকারী ও দশনে রত মন 

জ্ঞানী সুধী জন দেখেন তখন 

আগ্রার মাঝে প্রাণ দশন 

আখ। হইতে আশ। স্মৃতি আর আকাশ তেজ ও জঙ্গ 

আত্মাব মাঝে আবির্ভাব ও তিরোভাব সে সকল 

আত্ম। হইতে অন্ন আত্মা হইতে বল বিজ্ঞান 

আত্ম। হইতে ধ্যান ও চিত্ত আত্মায় সঙ্কপ্প মণ 

আত্মা হইতে বাক্য আতা হইতে জানিও নাম 

আত্ম। হইতে মন্ত্র কম সবিষে বিদ্যমান । 

তদেষস্্রেষকো । ন পন্য স্ৃত্যুং পশ্যতি ন ৫রাগং নোত দুঃখতাম্ 

সর্ব হ পশ্বাঃ পশ্যতি সর্বনাপ্লোন্তি সবশঃ॥ ইতি 

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চথা ভনাঁত সগুধ। নবধ। চৈব 

পুনশ্চৈকাদশ: স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকণ্চ সহআ্রাণি চ। 
বিংশতিরাহারশুদ্ধে। সন্বশুদ্ধিঃ সন্তশুদ্ধো গ্রুব। ্থৃতিঃ শ্মৃতিলন্তে 

সবপ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্ত্যৈ ন্বদিতকষায়ায় তমসম্পারঃ দর্শয়তি 

তগবান্ সনগুকুমারস্তং দ্ষন্দ ইত্যাচক্ষতে তংক্কন্দ ইত্যাচক্ষতে ॥ ২ 



ছান্দোগা উপনিষদ ২১৫ 

উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে “তত্ববিদ যে জন 

মৃতু ও রোগ ছুঃখ কখন নাহি করে দরশন 

আবার সব মে দর্শন কবে 

সব প্রকারে সব লাভ করে” 

ইহার অর্থ সবের মাঝাবে পুর্ণরে সেই পায় 
যাহার পরশে সব কালে আলো সব ছুখ দূরে যায় 

এই প্রকারেতে থাকি সেইজন তিন প্রকারেতে রন 

পঞ্চ প্রকার সপ্ত প্রকার নবম প্রকার হন 

পুনরায় তিনি হন একাদশ 

তাহার পরেতে একশত দশ 

এক হাজাব বিশ বলিয়। সেজন উল্লিখিত যে হন 

আহার শুদ্ধি বিষয়েতে তবে করি কিছু বর্ণন। 

আহার শুদ্ধি অর্থে জানিও জান সে শুদ্ধি ময় 

আহরণ করে শুদ্ধ যে জ্ঞান আহার বলে ত। কয় 

আহার শুদ্ধি হইলে সত্ব শুদ্ধি সে জেপ কুয় 

সন্ত শুদ্ধি হইলে জানিও নিশ্চঙ্গ। স্মৃতি রয় 

স্মৃতি লাভ হলে হৃদয় গ্রন্থি জেন বিনষ্ট হয় 

রাগ আদি দোষ হতে বিষমুক্ত নারদেরে করে দেসু 

সনৎকুমার লয় এই ভাবে অজ্ঞান অন্ধকারের পারে 
তাহার কৃপায় নারদ তখন দেখে সেই পরপারে । 

( সনতকুমারকে জ্ঞানীর স্কন্দ বলেন ) 



অগ্মাধ্যায় 2 প্রথম খণ্ড 
ও। অথ বদিদমন্মিন ব্রদ্দপুরে দহরং পুণুরাকং খেম্থা দহরে। 

হল্রিকনস্তরা কাশস্তন্মিন্ যদন্তস্তদন্েষ্টব্যং তদ্বাৰ বিজিজ্ঞা সিতব্য/মাতি ॥ ১ 

ইহার পরেতে ত্রন্ম নগরে এই শরীরের মাঝে 

সুত্র হুদয় পঞ্মরাপ যে তাহাব প্রাসাদ রাজে 

অন্তরাক।শে রহি সেই জন 

সর্ধব ব্যাগীয়। রহে অতুলন 
তার খোজ আজ করে! ওগে! মন তাহারে পাইতে হবে 

অতুলন তার শত গুণভাঁব স্মরণ করিও তবে। 

তং চেছ্ ব্রয়ুর্ধদিদমন্মিন্ বর্গ পুরে দহরং পুশুরীকং বেস দহরে।ই 
স্মিক্নস্তরাকাশ; কিং তদগ্র বিদ্যাতে যদহ্েষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসি 

ব্যমিতি স ব্রয়াও ॥ ২ 

তখন তাহারে শিষোরা বলে ব্রহ্ম নগর মাঝে 

ক্ষুদ্র পদ্মরূপ ধরি যেই অরূপ সাদ রাজে 

তাহাব মাঝে ওষে ক্ষুত্রতর 

অস্তরাকাঁশ সে কেমনতর 

হৃদয় পদ্ম আকাশে এমন আছে বল কো জন 

বিশেষ রূপেতে জানিতে তাহারে করিব অন্বেবণ। 

যাব।ন্ না অয়মা কাশস্তাবানেবোহন্ত হৃদয় আকাশ উভে অস্মিণৃ 

গ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভভীবগ্সিম্চ বাযুশ্চ সূর্ধাচদ্রমসাবুভো 
বিদ্যুক্ক্ষত্রাণি যচ্চান্তেহান্তি চ্চ নাস্তি সর্ঘং তদম্মিন সমাহিভাঁমতি ॥ ৩ 

গুরু বলিলেন এই আকাশের মতই হৃদয়াকাঁশ 

স্বরগ পৃথিবী ছুয়ের জানিও তার মাঝে পরকাশ 

অগ্নি ও বাধু রহে ছুইজন 
রহে তার মাঝে চন্দ্র তপন 

বিদ্যুৎ আর যত তারাগণ সবি যে তাহারি মাঝে 

এই দেহধারী তাহারও যা! কিছু সবই তাহাতে আছে । 



ছাঁন্দেগা উপনিষদ ২৬৭ 

তং চেদ্ ভ্রমুন্মিংশ্চেদিদং ব্রঙ্াপুরে সর্বং সমাহিতং অ্।ণি চ 
ভুতাণি সবে চ কাম। ঘদৈভজ্জর। বাঞ্সোতি প্রপ্বংসতে ঝ। কিং 
ততোইতিশিম্টত ইতি ॥৪ 

গুরুর প্রতি সে শিধ্য তখন বিনয় বচনে কয় 

এ ব্রহ্মপুরে ষে সকল প্রাণা এর মাঝে সণ রয় 
নিখিলকামা যত কিছু ধন 

সবই যদি জানি এর মাঝে রণ 
তবে দেহ কেন বিন হয় জরাগ্রস্থ ব। হয় 

দেহের অতীত ইহার ভিতরে কিবা অবশেষ রয় ? 

সব্ররান্নান্ত ৬রয়ৈতজীর্যতি ন বধেনান্ত হচ্যত এত সত্যং 
ব্রক্মপুরমস্মিন কানা; সম।হিত। এব আত্মহিপহতপাপ্ল। বিজবে। 
বিস্ৃত্যুবিশোকো। বিজিঘনোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য স্বকে। 
যথা হ্োবেহ প্রজ। অশ্বাবিণস্কি ঘথানুশাসন্ যং যমস্তমভিকাম। 
ভনস্তি যং জনপদং বং ক্ষেত্রভাগং ১ ভমেবোপজীবন্তি ॥ ৫ 

গুরু কহিলেন অভ্তরাকাশ মাঝে যে ব্রহ্ম রন 
এ পেতের জ্বরা তাহারে জানিও করেন।ত পরশন 

বধ করিলেও নিহত ন। হন 
অন্তরাকাশে রাজে যেই ধন 

পরমাথিক ব্রন্মাপুরেতে কাম্য যা কিছু রয় 
ইনিই আত্মা পাপ ণুন্ত এ জর। হীন নিশ্চয় । 
মৃত্যু ও শোক ক্ষুধা ও পিপাসাহীন হন এই জন 
সত্যকাম এ সত্য সঙ্ছল্সে স্থিত হয়ে তিনি রন। 

( যথা ) ধরায় মানব রাজাদেশ স্মরি 
তাহার আদেশ চলে অনুসরি 

রাজার দয়ায় প্রাথিত তার জনপদ যথা পায় 
কাম্য তাহার ছিল য। সকল যাহ] তার প্রাণ চাঁয়। 



২৬৮ উপনিষদ অখ্য 

তন্দ যথেহ কর্মজিতো। লে।কঃ ক্ষীয়তে এবমেব।মুত্র পুণ্যজিতে। 
লোকঃ ক্ষীরতে তদ্ যে হহাত্মানমননুবিদ্ত ব্রজজ্ত্যেতাংশ্চ 
সত্য।ন কামাংস্তেষ।ং সর্খেবু লোবেনু একামচারো। ভবতি 
অথ য হত।জ/নমন্তুনিতা ব্রজন্ত্েত।ংস্চ সম্যান্ কাম।ংস্যেঘাং 
সর্বেধু লোকেবু কামচারে। ভবাত ॥ ৬ 

কিন্তু জানিও কর্মলন্ধ বস্তু য। সমুদয় 
অনিত্য তাহ যথ। সময়েতে বিনাশ প্রাপ্ত হয় 

পবলোকেতেও জানিও তেমন 
পুণ্যের দ্বার। অক্সিত লে।ৰ 

বিনষ্ট হয়। যেজন সত্যে নাহি পায় দখশণ 

সণ্বলোকেতে চিরদিন ধরে পরাধীন তান রন । 

যনি ইহলোকে এই জার স্বরূপে চিনিয়া খায় 
সব্বলোকেতে স্বাধীনত। তাঁর *'ধন খুচিয়। সায় । 

অগমাধ্যার 2 দ্বিতীয় খণ্ড 
সযাদ পিশ্কলোককানো ভবতি সঙ্গল।দেকগ পিতর? সমুন্িচন্তি 
তেন পিতৃলে।খেন সম্পন্ে। নহীয়তে ॥ ১ 

সেই জ্ঞানী জন পিত জোকের কামন। যদি জে করে 

ইচ্ছামাত্র তাদের লভিয়ী মহীয়ান হয় নবে। 

অথ যদি মাতুলোককামে। ভবতি সঙ্গক।দেবান্ মাত: সমুত্রিষ্ঠন্তি 
(তেন মাভঁলোকেন জম্পন্সে। মহায়তে ॥ ২ 

মাতৃলোকের কামনা করিয়া সে যদি ইচ্ছা করে 

মাতৃলোকেতে মায়েরে লভিয়া মহীয়ান হয় নরে। 

অথ বর্দি ভাভৃলোক কামে। ভবতি সন্কল্লাদেবাস্য ভ্রাতরঃ 
সমুত্তিষ্ঠস্তি তেন ভ্রতুলোকেন সম্পন্ন! মহীয়তে ॥ ৩ 

ত্রতৃলোকের কামন। করিয়। ষে জ্ঞানী ইচ্ছ। করে 
ভ্রাতুলোকেতে ভায়েরে লভিয়া মহীয়ান হয় নরে। 



ছান্দোগা উপনিষদ ৰা ২৬৯ 

অথ যদি ম্বস্থলোককামে। ভবতি সন্বল্লাদেবান্য স্বাসারঃ সমুত্বিষ্ঠস্তি 
তেন স্ব্থলোকেন সম্পল্পে। মহীয়তে ॥ 8 

ভগিনী লেকের কামন! করিয় ইচ্ছ। করে যেজন 

ভগিনী লে।কেতে মহীয়ান হয়ে সেই জন জেনে। রন । 

অথ বদি নখিলোককামে। ভবতি মক্ষল্লাদেবান্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠস্তি 
তেন সখিলোকেন সম্পন্মে। মহীয়তে ॥ ৫ 

বন্ধুলাককে কামন। কবিয়া ইচ্ছ। করে যে জন 
বন্ধুলাকেতে সমাদর লভভি স্থখে সেই জন রন। 

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামে। ভবতি সক্কল্াদেখান্য গন্ধমাল্যে 
সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্য যৌকেন জম্পন্লে। মহীয়তে ॥ ৬ 

আর যদি তিনি গন্ধনালা ভোগেতে কামন! হন 

ইচ্ছামাত্রে স্থখময় মাল! গন্ধে ভূষিত রন 
গন্ধমাল্য ছুই৯ পাইয়। 
মহিমা লভিয়। সুখী তার হিয়। 

তথ যগ্ধন্মপানলোককামে। ভবতি সক্কগ্রাদেবান্যান্নপ।নে 

সমুস্তিষ্ঠতস্তেন অন্নপপানলোৌকেন সম্পন্ধে। মহায়তে ॥ ৭ 
আর যদি তিনি অন্পানীয় তোগেতে লুদ্ধ হন 

ইচ্ছামাত্র তাহাই পাইয়া! মহিম। ভরিয়। রন | 

গথ যদ্রি গীতবাদিত লোককামে। ভবতি সম্ল্পদেবান্) গী 5বাদিতে 

সমুত্তিষ্ঠতন্তেন গীতবাদিতলোকেন সম্পন্পে। মহীয়তে ॥ ৮ 

আর যদি তিনি গীত ও বাগ্য হইতে লুন্ধ হন 
গীতলো মাঝে লভি আশ্রয় নিজ মহিমায় বন। 

অথ যদি স্ত্রীলোককামে। ভবতি সন্ল্পাদেবান্য স্তিয়ঃ সমুক্তিষ্ঠন্তি 
তেন স্্রীলোকেন সম্পন্গে! মহীয়তে ॥ ৯ 

আর যদি তিনি ক্ীলোক চাহিয়। ইচ্ছা! করে সেজন 
স্ত্রীলোক লভিয় তাহার মাঝেতে মহিমায় তিনি রন। 



২৭০ সপনিষদ অখ্য 

যং যমন্তমভিক।মে। ভবতি যং কামং কাময়তে সোহন) 
সন্কল্প।দেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্জো মহীয়তে ॥ ১০ 

যাহার যাহাতে হয় অভিলাষ কাম্য য। তিনি চান 
ইচ্ছানাত্র মিলিত হইয়। মহিমায় বিরাজেন। 

অগমধ্যায় 2 তৃতীয় খণ্ড 
ত ইমে সত্যাঃ কাম। ১ নুতাপিধানাস্তেষাং সন্যানাং স্তাম 
নমপিধানং যে যে হাস্তেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লন্ভ্ে ॥ ১ 

এই যে সত্য কাম্য সকল মিথ্যার ঢাকা রয় 
সত্যের পরে আবরণ সম সতত ইহাই রয় 

কারণ জীবেব কোন প্রিয়জন 
এ জগৎ ত্যাগ করে মে যখন 

তখন তাহার দরশন আর এ জগতে নাহি পায় 
( তবু তাঁরি তরে তৃবিত পবাণ আকুল হদয় হায়) 

অথ ষে চান্তেহ জীব। (ষ চ প্রেত। খচ্চ।গ/দচ্ছন্ন লভভতে জর্বং 
তরগ্র গরত্ব। বিদ্দতেহত্র ১১০৯ সত), কাম। অনৃতাপিধানাঃ 
ভদ যথাহপি হিরণ্যনিথিং শিহিত অর্ষেঞজ্ঞ। উপযুপপরি অঞ্চরন্তে। 
ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্বাঃ প্রু। অহরহগ্ীচ্ছগ্ত্য এতং 
্রক্মালোবং ন বিন্দন্যনূতেনহি প্রভৃঢ়াঃ ॥ ১ 

উক্ত জ্ঞানীব যেই প্রিয়জন জীবিত আছে ব। নাই 
আর যাহ কিছু কামন। করিয়া তবু যাহ। নাহি পাই 

হৃদয় আকাশে আছে যেই জন 
তাহার কাছেতে করিলে গমন 

চাঁওয়। বা ন। চাওয়া যত কিছু ধন সবি সেথ। পাওয়া যায় 
কিন্তু সে সব অসত্য দ্বারা আবৃত জেনো হায়। 
ক্ষেত্র বিষয়ে অজ্ঞ যেমন বিচরণ সেথা করে 
ক্ষেত্র নিহিত স্বর্ণ আদি লাভ করিতে না পারে 

তেমনি জানিও যত প্রাণীগণ 
ব্রহ্মলোকেতে করেও গমন 

সত্য বস্ত নাহি পায় তারা আবরণে ঢাকা রয় 

মিথ্যা বিষয়ে রত সেই বলে স্বরূপে না জ্ঞাত হয়। 
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সবা এয জাস্মা হাদি তন্তৈতদেব নিরুক্তং হৃধ্যয়মিতি তশ্ম।নধ 
দয়মহরংর্ব। এবংবিৎ স্বর্গ, লোকমেতি ॥ ৩ 

স্বকথিত সেই আআ জানিও হৃদয় মাঝেতে রয় 

হৃংপিণ্ডেতে অয়ম্ যে ইনি হুদয় তাইত কয় 

এই কথ। জানে যেই জ্ঞানী জন 

নিত্য স্ব্গোলোকে তিনি বন 

সৃযুপ্তি কালে হৃদয় অ।ক'শে ব্রক্গ সেলাভ করে 

হৃদয় কমলে বিরাজেন বিনি সব কালো আলে। করে। 

অথ ঘ এষ সম্প্রদাদোহ ম্মান্ছরীর।ৎ সমুখ।য় পরং জ্যোঠিরূপ 
সম্পয স্বেন রূপেণাভিনিষ্পগ্ভত এষ আত্মেতি হোবাটচৈতদম্ৃত 
মভয়মেতদ্ ব্রন্দেতি হ বা ত্য এহন ব্র্ধণে! নাম লত্যমিতি ॥ ৪ 

কহিলেন গুরু প্রমাদ যুক্ত পুরুব এ গুণময় 
শরীর হইতে উ্খত হয়ে পরম জ্যোতির্ময় 

ন্বরূপেতে যিনি প্রকাশিত হন 

অমৃত অভয় ব্রহ্ম সেজন 

স্বরূপের মাঝে লভিয়া বসতি আপনি শাপনাময় 

অমৃত অভয়অতৃলন সেই সেজন জ্যোতির্ময় । 

তানি হব! এছানি ত্রীণযক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্যও সঙ তদস্থতমথ 
যত্তি তন্মত্যমথ বদ ঘং তেনো নে ঘচ্ছতি বদনেনোতে ষচ্ছত্ি 
তশ্মাদ যমহবহর্ব! এবংবিও বর্গ লোকমেতি ॥ € 

সত্যম এই তিনটি আখবে সৎ তি যম্ হয় 

সৎ অক্ষরে অমুত ন্বর্গ তী জেন মর্ত ময় 

যম এই ছুই অক্ষর দিয়ে 
স্বর্গ মর্তে নিয়ম করয়ে 

এর জন্যই যম নাম ধরে বিদ্িত ইনি যে হন 
একথা যে জানে অহরহ তার ব্রঙ্গ লত্য হন। 



অগমাধ্যায় 2 চতুর্থ খণ্ড 

অথ ঘ আত্ম! স সেতুবিধ্বতিরেষাং লে।কানামসংভেথাঞ্জ নৈতং 
সেভুমহ্ো রাত্রে তরতে। ন জর ন ম্ৃত্যুন শোকে। ন ন্ুক্কৃতং ন 
দুস্কতং সবে পাপ্স।নোহতে। নিবন্তেপহতো। পাপ্প। হোষ 
প্র্গলো কঃ ॥ ১ 

এই আত্মাই সেতু রূপ ধরি সবারে বাঁধিয়া রয় 

ইহারই জন্য ইনি তাহাদের আপনি ধরিয়? বয় 
এরে পার হতে নাহি কেহ পারে 

দিনও রাত্রি সব সেথ। হারে 

জরা ও মৃত্য শোক ও ধর্ম অধন্ন মানে হার 

সমুদয় পাপ ইহারে ন' পেয়ে ফিরে যায় বারবার । 

তম্মাদ্ধ। এবং সেতুং তীত্বণহন্ধঃ সম্পনন্দে। ভবতি বিদ্ধ; সক্পবিদ্ধে। 
ভবজ্যুপতাপী দন্ননুপতাপী ভবতি তম্মাদ্বা এতং সেতুং 
ভীত্বা২পিনভ্তমহরেবাভিনিস্পস্ততে সকৃদ্ধিভ্ভাতো 
হোবৈষ ব্রঙ্ছলো'কঃ ॥ ২ 

এই জন্তই ব্রন্মরূপী এ সেতুরে যেজন পায় 
অন্ধর মেলে নয়ন সেজন "শোকে শোকাতীত হয় 

রোগে যন্ত্রণা তার নাহি হয় 

রাত্রি তাহার আধার ন। হয় 

ব্রঙ্গ লৌকেতে চির উজ্জ্বল যেজন জ্যোতিগ্মান 
এই সেতু লভি সেই সুধী জন উাহারে বক্ষে পান। 
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তদ্ য এবৈতং ব্রক্মলো কং ব্রক্ষচর্ষেণানুবিদ্দন্তি তেষামেবৈষ 
ব্রন্মলোকস্তভেঘাং র্বেষু লোকেধু কামচারে। ভবতি ॥ ৩ 

তাই যবে হয় তখন তাহার। গুরু উপদেশ মত 
ব্রহ্মচর্ষ সহায়ে ব্রহ্ষলোকে হন উপনীত 

ব্রক্মালোক যে তাহাদেরই হয় 
সকল লোকেতে স্বাচ্ছন্দময় 

গতি পেয়ে তার। সবের মাঝেতে ব্রন্মরে লাভ কবে 

সকল ছুখের যেথা অবসান শুধু হরি বুক ভরে । 

অগ্মাধ্যায় পঞ্চম খণ্ড 
অথ যদ্ যজ্ঞ হত্যা চক্ষতে ব্রন্মচর্বমেব তদ্ ব্রঙ্গচর্ষেণ স্োব যে। 
জ্ঞাত। তং বিন্দতেইথ যদিষ্টামিত্য চক্ষতে ব্রদ্গচর্যমেৰ তথ 
্রক্াচর্ধেণ হোবেষ্ট/াি।পমণ্র বিদ্দতে ॥ ১ 

বন্ঞ বলিয়। বলে যাহ লোকে ত্রন্মচর্ধ তাস 

জ্ঞাত যেই শ্রন ব্রন্মচধে ব্রহ্ম লোৌকেরে চাই 
ইষ্ট বলিয়া সবে যাহা কয় 
ব্রন্মচর্ষ তাহ। জেনে। হয় 

কারণ ত্রন্মচধে থাকিয়া আত্মার খোজে রত 
হয় সেইজন আত্মায় লভি শ্রক্মচধে ব্রত । 

অথ যত সভ্রায়ণমিত্যা চক্ষতে ব্রঙ্গার্যমেব তদ্ ব্রন্মচর্ধেণ হ্যেব 
সত আত্মনক্ত্রণং বিদ্দতেইথ যন্সোনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্গচর্যমেব তন 
ব্রক্মচর্ষেণ হোবাআআানমনুবিদ্ধ মন্তুতে ॥ ২ 

পুনঃ লোকে যারে সভ্রাঁয়ণ বলে ব্রন্মচর্ষ তাহ 
সত্য স্বরূপে জানিয়া আত্মার ভ্রাণ করা হয় যাহা 

মৌন বলিয়া যারে বল। হয় 
ব্রক্ষচর্ধ তাহ। নিশ্চয় 

ব্রন্মচর্য দ্বারাই আত্ম। অবগত জেনে। হয় 
তাহার মনন স্মরণ করিলে মৌন তাহারে কয়। 

১৮ 



২৭৪ উপনিষদ অথ্য 

অথ বদনাশকায়নমিত্য চক্ষতে ব্রক্গচর্ধমেব তদেঘ হ্যাত্মা ন 

নশ্টযাতি যং ব্রন্মচর্ষেণা নুবিন্দতেহথ যদরণ্য য়নমিত্যা চক্ষতে 
্রক্মচর্যমেবতগড তদরণ্চ হ বৈ গ্যশ্চর্ণবো ব্রক্মলোকে তৃতীয় 
স্য/মিতে। দিবি তদৈরল্মাদীয়ং সরস্তদশ্থথঃ সোমসবলত্তর 
পরাজিত পুত্র ণঃ প্রভূবিমিতং হিরগ্নয়ম্॥ ৩ 

অনশন ব্রত যারে বল। হয় ব্রহ্মচর্ধ তাই 
( কারণ ) ব্রন্ষচর্ষ ছার যে আম্ম। লভি তার নাশ নাই 

অরণ্য।য়ন বলা হয় যাঁকে 

ব্রন্মচধ্য বলে জেন তাকে 

পুথিনী হইতে তৃতীয় ব্বর্গে ব্রহ্ম লোকেতে রাঁজে 
অরণ্য নামে ছুই সমুদ্র সেইখানে রহিয়াছে । 

এরম্মদীয় নামে সরোনর সোমরস আবী তায় 

অশ্বথবৃক্ষঃ অপরাজিতা নামে ন্ষেব পুবী হয় 
যেথ। সোণায় গঠিত বিশেষ বচিত মণ্ডণশে।ভ। করে 

্রন্মাব দ্বারা নিমিত তাহ। হিরথায়েতে ভরে | 

তদূ য এবৈভাবরং চ প্যং চার্ণবৌ ব্রহ্গলে।কে ত্রন্মচর্ষেণানুবিদ্দন্তি 
তেমা মেবৈষ ব্রক্মালোকস্তেঘাং সব্ধেষু লোকেষু কামচারে। ভৰি ॥ 8 

স্থতরাং এই ত্রন্মচ্ সহায় করিয়। যার! 

ব্রক্মলৌকেতে অর ও ণ্য নামে সমুদ্র লভে তার! 

বহ্মলোকেতে ছুই সমুদ্রে তাব1! জেন ঠিক পায় 
সমস্ত লোকে স্ব।চ্ছন্দচারী হইয়া তাহারা যায়। 



অঞ্মাধ্যার £ ষষ্ঠ খণ্ড 
অথ য| এত। হৃদয়স্য নাড্যন্তাঃ পিঙলস্যা নিন্দস্তিঠন্তি শুর্ুস্য 
নীলগ্য পীতস্য লোহিতস্যেত্যসৌ বা আদিত্য; পিল এষ 
শুর এষ নীল এষ লীহ এন লোহিত; ॥ ১ 

ইহার পরেতে হৃদয়ের এই যত নাড়ী সমুদয় 

পিঙ্গল সাদ নীল পীত আর রক্তিম রাগ ময় 

রস সার ভাগে পুর্ণ যে হয় 
এ আদিত্য পিঙ্গল ময় 

ইনিই শুরু ইনি জেন নীল ইনি পীত জেন হন 

লোহিত বর্ণ রস সারে ভর রক্তিম ময় হন। 

তদ্ যথ। মভাগথ আতত উত্তৌ প্রামৌ গ্চ্ছভীমং চামুং চৈবমে 
বৈত। আদিত্যস্য রশ্মায় উতো জোঁকেৌ গস্থেন্তীমং চামুং ঢামুয্স।- 

দাঁদিত্যাৎ ওতায়ত্তে ত। আলু নাডীযু স্প্ত। এতে নাড়ীন্তঃ 
প্রতায়ন্তে তেখমুস্সিঘনাদিত্যে স্বপ্তীঃ॥ ২ 

যেমন কোনও বিশাল পথ সে বিস্তৃত হয়ে পবে 
কাছেও ছুরের ছুইটি গ্রামেতে আপনি প্রবেশ করে 
ঠিক তেমনিই ূর্য কিরণ রাশি এই দেহ মাঝে 
এবং ত্য মাঝে ছুইখানে সমান শিশিয়। আভে। 
সূর্য হইতে বিস্তার করে নাড়ীতে প্রবেশ করে 
নাড়ী হতে পুনঃ হয়ে বিস্তৃত এধে প্রবেশ কবে। 

তদূ ঝত্রে তৎ শুশ্তঃ লমস্তঃ আনপ্রসন্ঃ স্বপ্ং ন বিজানাত্যান্্ তন 
নাড়ীবু *প্তো ভবতি তং ন কশ্চন পাপ্র। স্পৃশতি তেজস। হি তদ। 

সম্পন্ন ভবতি ॥ ৩ 

সুতরাং জীব সখন এমাঁন নিদ্র! মগন হয় 

ঈক্জ্িয় হতে বিরত হইয়া পুনঃ জাগরিত হয় 
এবং কিছুই জানেন। যখন 
হদয়াকাশেতে প্রবেশে তখন 

নাড়ী সমুহের অবলন্বনে সেথায় যখন যাঁয় 

সৌর তেজেতে ব্যাপ্ত বলিয়। পাপ নাহি পরশয়। 



২৭৬ উপনিষদ অর্থ্য 

অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো৷ ভবতি তমভিত আসীন! 
আছর্জানসি মাং জানাসি মামিতি স যাব্দম্মাচ্ছরীরাদনুতক্রাস্তে। 
ভবতি তাবজ্জানাতি ॥ ৪ 

মান্থুষ যখন মৃমূর্য হয়ে বলহীন হয়ে যাঁয় 
চারিদিকে তার বসি সবে বলে আমারে চেন কি হায় 

যতক্ষণ ০স শরীর হইতে নির্গত নাহি হয় 

ততক্ষণ সে সব!রে চিনিতে পারে জেন নিশ্চয়। 

অথ যত্রৈতদন্মাচ্ছরীরা দুতক্রামত্যঘৈতৈরেব রশ্মিভিবধর্বমাক্রমতে 
স ওমিতি ব। হোঘ। মীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্সনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতহৈ 

খলু লোকদ্বারং বিদ্ুঘাং প্রপদনং নিরোধোইবিদুষ।ম্ ॥ ৫ 

এর পরে যদি শরীর হইতে নির্গত কেহ হন 

রশ্মি সকল অবলম্থনে উদ্দেতে গতি লন 
এ সময়েতে কার যেই কনেন উচ্চাৰণ 

উদ্ধে গমন করেন জানিও সেই জ্ঞনী সুধীঞ্জন 

অজ্ঞানী জন এ সময়েতে ও নাম লয়ন। হায় 

মন ততক্ষণে বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে যায় 

সেই বিদ্বান আদিত্যকেই প্রাপ্ত জানিও হন 
তাহার তরেতে নিরুদ্ধ দ্বার অজ্ঞান যেই জন। 

তদেষ প্লোকঃ_শতঞ্চেক। চ হৃদয়স্য নাভ্যস্তাপাং মুধনমভিনিঃ 
টিক! ৷ ভয়োধর্ব মায়ন্নমৃতত্বমেতি বি উল্যা উতক্রমণে ভবস্তি 
উত্ক্রমণে ভবস্তি ॥ ৬ 

হৃদয়েতে জেন একশত এক প্রধান নাড়ী ষে আছে 
তাদের মধ্যে একটি জানিও মস্তক পরে গেছে 
বিদ্বান তাহা। অবলম্বনে উদ্দে উঠিয়। যায় 
তাই জ্ঞানী সুধী গুণী সেইজন অমৃতত্বই পায় 
তি্যক গামী বিভিন্ন ন'ড়ী দিকে দিকে আছে যত 
তার জেন শুধু অকারণ নয় দেহত্যাগের পথ । 



অগুমাধ্যায় £ সপ্তম খণ্ড 

য আল্মা২পহতপাপ্র। বিজরে। বিহ্ৃত্যবিশোকো। বিজিঘৎ 
সোহুপিপাসঃ সত্যকামঃ জত্যসন্ল্পঃ চদোহছেষ্টব্যঃ স বিজিতুা- 
জিতব্যঃ স অর্বাংশ্চ লোকানাপ্পোতি অর্বাংশ্চ কানান্ বস্তম। আমান 
মনুবিস্ত বিজানাভীতি হ প্রজাপাতিরুবাচ ॥ ১ 

একদা ব্রন্ম। বলিয়াছিলেন যে আত্ম নিষ্পাপ 

জর৷ নহে যাহ? মৃত্যুবিহীন শোক নাহি নাহি তাপ 
ক্ষুধাহীন আর পিপাসা হীন সে সত্যকামী যে জন 

সত্যই হয় সঙ্কল্ল যার করে! অনুসন্ধান 

বিশেষ বূপেতে তাহ!রে জানিতে ইচ্ছাটি জেন হয় 

শাস্ত্র গ্রন্থ গুরুর কাছেজে আছে তার পরিচয় 

এই আত্মার পরিচয় পেয়ে অন্থভব যেই কবে 

যা কিছু কাম্য যত কিছু লৌক সই জন লাভ করে। 

তন্গোতয়ে দেবানুরা মনুবুবুধিরে তে হোচুহৃস্ত তমাত্মান 
মহ্থিচ্ছামো যমাত্বানমন্থিষ্য সর্বাংশ্চ লোকানাক্লোতি সর্বাংশ্চ 

কামানিতীজ্জো৷ হৈব দেবান।মভি প্রবব্রজজ বিরোচনোহমুর।ণাং 
তৌ হাসংবিদানাবেব সমিগুপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ ॥ ২ 

দেবগণ আর অনুর গণেরা। শুনিলেন বাণী এই 

বলিলেন তার। আত্মার অনুসন্ধানে মোর যাই 

যে সকল লোক সকল কাম্য পাওয়! যায় তারে পেলে 

থৌঞ্ করি মোরা কেমন করিয়া সন্ধান তার মেলে 

ইহার পরেতে দেবতাগণের মধ্যে সে শচীপতি 

অসুর্গণেষ মধ্য হইতে বিরোচন মহামতি 

পরস্পরের অজ্ঞাত সারে প্রব্রজা। তবে লয়ে 

সমিধের ভার হাতে লয়ে তবে প্রজাপতি কাছে গিয়ে । 



২৭৮ উপনিষদ অর্খা 

তো হ দ্বাত্রিংশতং বর্ধাণি ব্রক্মচর্যমূষতুত্তৌ হু গ্রঞ্লাপতিরুবাচ 
কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি তৌ হোচতুধ আত্ম হুপ্হত্তপাপ্রা বিজরে। 
বিশ্বত্যুবিশোকে। বিজিঘ€ সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সভ্যসংকল্পঃ 
সে।হন্বেষ্টব্যঃ স বিজ্িজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্পোতি 
সর্বাংশ্চ কামান্ বস্তমাস্(নমনুবিদ্য বিজান।ভীতি ভগবতভো। বচেো। 
বেদয়ন্তে তনিচ্ছেন্তাববাস্তমিতি ॥ ও 

তখন তাহার। বত্রিশ বহর ব্রন্মচষ বাস করে 
একদা ত্রন্গী শুপান তোমরা কিনা! চাহ বলে মোরে 
বললেন তাবা যে আত্ম। হয় মিপ্পাপ জর নয় 
বিযৃত্যু আর বিশোক বালাব ক্ষুপ[ও তৃষ্ণা নয় 
সত্যকাম ও সত্য সন্বপ্র কবি তার সঙ্ধান 

তাহারে জানিতে আগ্রহ আর ব্যাকুল যাহ।র প্রাণ 
ওই মাআর পরিচয় পেয়ে অনুভব যেই করে 
সমস্ত লোক ও সকলকাম্য বস্ত্র সে লাভ কবে 
আপনিত প্রভু বলেছ এ ঝান। সতা এ অতিশয় 
সেই আগখ্মারে জানিবাব তবে মোদের ইচ্ছ। হয় 
(দোহার মধ্যে বিবাদ যা ছিল ভুলিল দোহার মন 
তাইত শাস্ত্রে বলেছে জানীরা অজাতশক্র হন)! 

তো হ প্রজাপতিরুবাচ ঘ এষোহক্ষিণি পুরুষে। দৃশ্যত এষ 
আত্মেভি হোবাচৈতমদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রন্দেহথ যোহয়ং 
ভগ্ঘবোহঞ্স, পরিথ্যয়তে যস্চায়ম!দর্শে কতম এষ ইক্ত্যেষ উ 
এবৈফু সবেখস্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাঁচ ॥ ৪ 

প্রজাপতি তবে নজিলেন দোহে এই চক্ষুর মাঝে 
যে পুরুষ দেখ দুষ্ট যে হন আত্মাই এই সাজে 
এই আত্মাবে মনেতে জানিও অমুত অভয় বলে 
ইনি ব্রন্ম। জিজ্ঞীসে দৌহে কহ প্রভু যিনি জলে 
এবং এই যে দর্পণে যিনি সম্যক জ্ঞাত হন 
ইহাদের মাঝে তোমার কথিত আত্মা সে কোন জন ? 
প্রজাপতি বলে সবের মাঝেতে তিনিই রুয়ছে জেন 
সমন্দ মাঝে সম্যক রূপে জ্ঞাত হন বলি মেন। 



অগুমাধ্যায় 2 অগুম খণ্ড 

উদশর।ব আত্মনমবেক্ষ্য যদাত্সনে। ন ব্জানীপস্তন্সে ব্রত 
মিতি তো হোদশরাবেহবেক্ষাংচক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিকুবাচ 
কিং পশ্যথ ইতি তৌ হোচতু? স্বমেবেদমাবাং ভগৰ আত্মানং 
পন্যাব অ। লোমন্ডয আ। নথেভ্যঃ প্রতিবূপমিন্তি॥ ১ 

ব্রহ্মা! বলেন জলপূর্ণ সে পাত্রে নিক্দেরে দেখে 
আত্মার যাহা বুঝিবে না তাহ আমাকে জিজ্ঞাসিবে 

উভয়ে তাহারা জলপূর্ণ দে পাত্রের পানে চায় 
প্রজাপতি কন কিবা দেখিতেছ বলে। দেখি মোরে তায 
বলিলেন তার। সমগ্র রূপে আত্মা দরশ করি 

এমন কি লোম নখ সব ঠিক রয়েছে মুরতি ধরি । 

নৌ হ প্রজাপতিকনাচ সাধনলক্কুত দুবসনে পরিক্ষচ্ট। 

ভূ ।দশরাবেহবেক্ষেথামিতি ০ হ সাধ্নলক্কতৌ সুবসনো। 

পরিস্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেহবেক্ষাংচক্রাভে তো হ প্রজাপন্ছি 

রুবাচ কিং পশ্যথ ইতি ॥ ২ 

প্রজাপতি তবে বলেন দৌহায় উত্তম অলঙ্কার 

এুবন্ত্র পদে পরিক্ষাব হয়ে দেখ জলে আ'রবাণ 

তখন তাহার উত্তমরূপে বেশ ভূষা দোহে করে 
তাহার পরেতে জলের পানেতে দৃষ্টিপাত সে করে 

প্রজ্জাপতি কন কিব। দেখিতেছ বলো দেখি দোহে কথা 

আপন বুদ্ধি অনুসরি দৌহে দেখিলেন যথা যথা । 



২৮০ উপনিষদ অর্থ 

তো হোঁচভুর্যঘৈবেদমাবা; ভগ্গবঃ জাধনলম্কৃতে সুবমনৌ পরিদ্কৃতো 
স্ব এবমেৰেমৌ ভগ্বব; সাধবলঙ্কতে সুবসনৌ পরিক্কতাবিত্যে 
আত্মেতি হোবাটৈতদস্থতমভয়মেতদ্ ব্রন্মেতি তো হ শাস্ত 
হাদয়ৌ প্রবত্রজভুঃ॥ ও 

বলিলেন টটোহে আমর দুজনে সুন্দর যেইমত 
সুন্দর এই অলঙ্কারেতে যে ভাবেতে সঙ্জিত 
স্থবসন পরি পরিষ্ষৃতও হইয়াছি যেই মত 
প্ররতিবিস্বতে নেহারি দুজনে ঠিক জেন সেই মত 
ব্রহ্মা বলেন ইনিই আত্ম। অমৃত অভয় হন 
তাহার! দুক্জনে চলে যান তবে হইয়। হুষ্ট মন | 

তৌ স্থান্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবা চানুপলভ্যাত্মানমননুবিষ্ত ব্রজতে। 
যতর এতদুপনিষদে। ভবিষ্যস্তি দেবা বাসুরা বা তে 
পরাভবিস্তম্তীতি স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোহুস্ুরাঞ্গাম 
তেভ্যে। হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাক্মৈবেহ মহষ্য আত্ম! পরিচর্য 
আত্মানমেবেহ মহয়ন্স।আনং পরিচরম্ন,ভৌ লোকাববাপ্পোতীমং 
চামুংচেতি ॥ ৪ 

এদের লক্ষ্য করিয়া হজনে প্রজাপতি তবে বলে 
প্রত্যক্ষ ভাবে আত্ম'কে না জেনে ছুক্নেই গেল চলে 

দেবতা অস্থর যদি কোন জন 
উপনিষদেরে এভাবে গ্রহণ 

কবিলেই জানি পরাজয় তার নিশ্চষ তবে হবে 
অস্ুররাজ্ সে বিরোচন ফেরে তুষ্ট চিত্বে তবে । 
অস্থরদিগকে বলিলেন তিনি তাঁর যা হল এ জ্ঞান 
তাহাদের সবে বলিলেন তিনি এই হল আখ্যান 

ইহলোকে এই দেহের মাঝেতে 
আত্মার পুর? কর নানা মতে 

এ দেহের সেবা! করিলে জানিও আত্ম তুষ্ট হয় 
ইহারে সেবিলে ইহ পরকাল ছুই জেন লাভ হয়। 



ছান্দোগ্য উপনিষদ ২৮১ 

তন্যাদপযতেহা দরদ নমশ্রজ্দধানমযজমানমাভর।স্থঝে। বতেত্য সুল্াণাং 

হোষোপনিষণড প্রেতন্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি 
সংস্কুরন্ত্যেতেন হামুং ০লোকং জেব্/ন্তো মগ্যন্তে ॥ ৫ 

সেজন্য আজও দানহীন আর শ্রাদ্ধ যজ্ঞ হীনে 

দেখে বলে সবে আন্ুরী স্বভাব দেখ ঠিক এই জনে 
আস্ুরী উপনিষৎ এরে কয় 

এই স্বভাবের যেই জন হয় 

খৃতদেহরেও ভোগ্য দ্রব্যে সজ্জিত করে হায় 

মনে করে এই সঙ্জার দ্বারা পরলোক লাভ হয়। 

অগ্মাধ্যায় ঃ নবম খণ্ড 
অথ হেক্জোইপ্রাপ্যৈব দেবানে তল্তয়ং দদর্শ ঘখৈৰ খন্বয় 
মম্মিগ্থরীরে সাপ্বলন্কৃতে সাধবলস্কভে। ভবতি সুবসনে সুবলল? 
পরিক্কৃতে পরিক্ষৃত এবমেবায়মন্মিনন্ধেহন্ধো ভবতি আমে আমঃ 
পরিবৃকে পরিবৃকোহিস্যৈব শরীরশ্ত লাশমন্বেষ নষ্থ্যতি ॥ ১ 

ইন্দ্র তখন দেবতাগণের কাছে না যাইয়। ভাবে 

মনে দ্বিধা! ভয়, ঠিক এ শরীর সাজে যেই মত ভাবে 
অলঙ্কারেতে সাঙ্জালে যেমন 

প্রুতিবিস্বয় দেখি যে তেমন 

আবার বসনে ভূষিত হইলে ভূষিত দেখা যে যায় 
দেহঠে যখন যেমন সাজাও দেখিবে তেমনি তায়। 

এই দেহটিরে পরিক্ষ'র করে পরিষ্কার জে হয় 
অন্ধ হইলে অন্ধ সেজন কান? হলে কাঁন। রয় 

গ্ররতিবিস্ব সে দেখায় তেমন 
অঙ্গহীনেরে তাহার মতন 

এই শরীরের নাশ হলে ভবে দেহ কিগে। নাশ হয় 
ইন্দ্র তখন আপনার মনে এই সব বিচারয়। 



২৮২ উপনিষদ অথা 

নাহমত্র ভোগ্্যং পশ্যামীতি স সমিগুপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হু 
প্রজাপতির্বাচ মঘবন্ বচ্ছান্তহাদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ সাধ'ং বিরোচনেন 
কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হেবাঁচ যখৈব খন্বরং ভগবোহশ্মিগ্থরীরে 
সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলম্কৃতো৷ শুবতি নুবলনে সুবলনঃ পরিক্কৃতে 

পরিস্কত এবমেবায়মন্থিন্নন্বেহন্ধো ভনন্তি আমে আম: পরিবৃকে 

পরিবৃক্রো হন্তৈব শরীরম্য লাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং 
পশ্যামীতি ॥ ২ 

ইষ্ট ফলতে। দেখিন। ইহাতে এই কথা মনে করে 
সমিধেব ভার হাতে লয়ে ভ্তিনি পুনবায় সেথা ফেরে 

প্রজাপতি তবে কহেন বচন 
বিরোচন সাথে গেলে খুশী মন 

আবার কি ভেবে ফিবিলে এখন ? বলহ্ ইন্দ্র মোরে 
ঈত্দ্র কহেন ছায়াক্া কথ। বুঝিনি তেনম করে 
এই দেহ যদি উত্তম বূপ বন ভূষণ দিয়ে 
সাজ্বাই যতনে, ছায়াখানি মোর সাজে সেই খপ নিয়ে 

অন্ধ হইলে অন্গ সে হয় 
কানা হলে সেও বানা নিশ্চয় 

অঙ্গহীন সে হলে পরে তবে অঙ্গহীন সে হয় 
(বনষ্ট যদি হয় দেহ তবে আাম। নষ্ট হয়। 

এপমেবৈম মঘবন্সিভি হোবাটৈতং তেব তে ভূয়োহনুব্য।গ্য।ত্যামি 
বসাপরাণি ছাত্রিংশতং বর্ষঝণীভি স হাপরাণি দ্বাজিংশ ডং 
বর্ধাণ্যুবাস তন্মৈ হোবাচ ॥ ৩ 

ব্রহ্মা কহেন ওহে মখবন্ ইহ। এইরূপ হয় 
তোমার কাছেতে ব্যাখা ইহার করিব হে [নশ্চয় 

বত্রিশ বছর থাকো এইখানে 
ইন্দ্র ৬খন রহেন সেখানে 

তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি তবে ইন্দ্রের প্রতি কয় 
আত্মার কথ। গভীর তথ্য সত্য ও জ্ঞান ময়। 



অগুমাধ্যায় 2 দশম খণ্ড 
য এঘ ন্মপ্লে মহীয়মানম্চরচ্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতমু 
মভয়মেতদ্ ্রন্দেতি স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবক্রাজ স হা প্রাপ্যেৰ 
দেবনেতভ্তয়ং দর্শ তদ্ বন্তগীদং শরীরমন্ধং ভবভ্যমন্গ; স 

ভবতি বদি আমমজআামে। নৈবৈষে হন্য দোষেণ ভুন্যতি ॥ ১ 
প্রজাপতি কন এই ম্বপনেব মাঝে সে পুজ্য জন 
বিচরণ কবে ইনিই আজম! অমৃত অভয় হন 

কুতার্থ হয়ে ইন্দ্র ভখন 
স্বরগ লোকোতে ফিরে চলে যান 

দেবভা গণের কাছে যেতে লাগে মনেতে শঙ্কা হয় 
মনে নানা দ্বিধা মনে হয় এর শুভ ফল ক নয়। 

ন বধেনাস্ত হম্তে নান্ত আমেণ আরামে। দ্ব্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীব। 
প্রয়নেত্তেব ভবতাপি রোদি স্কীব নাহমর ভোগ্যং পশ্য।মীন্ি ॥ ২ 

ভাবে মনে যদি শরীন আন্ধে স্বপাত্। ন। হন্ধ হন 
দেহ কান! হলে কানা নাহি হন দোষেতে দুঈগ নূন 

দেহ বধে যদি ইনি হত নন 
দেহ কাঁদে যবে ইনি না কাদেন 

৩৭ু মনে হয় অপর কে যেন হ্থারে হত কনে 

কবে বিত1ভিত ছু পইরা যেন ক্রন্দন করে। 

ম সাম পাণি? পুনরেয়ায় তং হ প্রজাণভিরুবাচ মঘনন্ যচ্ছ।ন্ত 
হৃদ? গ্রাত্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনগাগম ইতি স হোব।চ 'তদ বগ্যপীণং 
ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনদ্ধ; ন ভবণি যদি অমনজ।মো নৈ 
বৈষোহন্তা দোষেণ ভুষ্যতি ॥ ৩ 

ইন্দ্র তখন সমিধ হস্তে গ্ুনধায়ফতে আসে রি 
প্রজাপতি কন তুষ্ট হইয়া গিয়েছিল নিজ বাসে 

কিবা মনে কবে ফিবে এলে পুনঃ 
ইন্দ্র কহেন ওহে ভগবন 

শরীর অন্ধ হইলেও যদি স্বগাত্ব। অন্ধ নয় 
শরীর খঞ্জ হলেও যদি যেখ্ঞ নাহিক হয়। 



২৮৪ উপনিষদ অর্থ 

ন বধৈনান্ত হম্যতে নান্ত আম্যেণ আমে। দ্স্তী তেবৈনং বিচ্ছাদরস্তীব। 
প্রিয়বেস্তেব ভবত্যপি রে।দিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পণ্যামীত্যেব- 

মেবৈষ মঘবন্সিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োইনুব্যাখ্যান্তামি 
বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ধাণীতি ল হাপরাণি দ্বাব্রিংশতং 
বর্ধাণুবাস ভশ্মৈ হোবাচ ॥ ৪ 

শরীরে বিনাশ করিলেও যদি বিনষ্ট ইহ নয় 

শরীর অন্ধ হইলেও যদি অন্ধ কখন নয় 

তথাপি স্বপ্নে যেন দেখ যায় 

কে যেন ইহাকে বিনাশ কবয় 

এর পশ্চাতে ধাবিত হইয়। বিতাড়িত 'এরে করে 

দুঃখ পাইয়া এই জন যেন ক্রন্দন তবে কবে 

ইহার মধ্যে কল্যাণ আমি দেখিন'ত ভগবান 

গরজাপতি কন ইহ। এইরূপ শুন ওহে মঘবন 

তুমি পুনরায় বত্রিশ বছর থাক তপস্ত। কবে। 

বত্রিশ বছর গত হলে তবে ত্রপ্গ। ব্যাধ্যা করে। 



অগ্মাধ্যায় ৫ একাদশ খণ্ড 
তদ্ যটটত্রতহু জুপগুঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্গঃ স্বপ্নুং ন বিঙ্গানাত্যেষ আল্মেতি 
হোবাচৈতদম্ৃতমভয়মেতদ্_ ব্রন্মেতি সহ শাস্তহ্বদয়ঃ প্রবক্রাজ 
সহাগ্রাপ্যৈব দেবানেতন্তয়ং দদর্শ নাহ খলয়মেবং জন্প্রত্যাত্মনং 
জানাত্যয়মহমস্মীতি নে। এবেমানি ভুভানি বিনাশমেবাপীতো৷ 
শবতি নাহুমত্র ভোগ পশ্যামীতি ॥ ১ 

প্রজাপতি কন প্রন্প্ত জীব নিদ্রাবস্থা। হলে, 

স্বপ্ন দেখায় বিরত যেজন জ্রাগরিত সেই হলে। 

'একীভূত ও প্রসন্নতা লাভ করে জেন যেই জন 

অমৃত অভয় ব্রহ্ম নামেতে ইনিই আত্ম। হন । 

ইন্দ্র তখন তুষ্ট হইয়া নিক্ত আলয়েতে যায়। 

দেবগণ কাছে যাইবার আগে মনে পুনঃ দ্বিধ। হয়। 
ভাবেন স্ুৃপ্ধ কালে যেইজন আপনারে চেনে নাই, 
এ সকল প্রাণী সবারে না চেনে বিনাশ প্রাপ্ত সেই । 
ইহার মাঝেতে শুভ ফল নাই মনে মোর এই লয়, 
এইভাবে নানা দ্বিধা সংশয় তাহার মনেতে হয়। 

সসমিগপাণিঃ পুনরেরায় তং হু প্রজ।পতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছাস্ত 
হৃদয়? গ্রাব্রীজীঃ কিচ্িচ্ছন্ পুনরাগম ইতি । জহোবাচ নাহ 
খন্বয়ং ভগ্গব এবং সম্প্রত্য।স্মানং জানাত্যয়মহমন্মীভি নো 

এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাগীতে। ভবতি নাহমত্র ভোগযং 
পশ্ঠামীতি ॥ ২ 

সমিধ লইয়া ইন্দ্র আবার ব্রহ্মার কাছে যান 
গর্জাপতি কন তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলে এইক্ষণ 

আবার ফিরিলে কিব। মনে করে 
ইন্দ্র কহেন তবে কর ক্রোডে 

এই সময়েতে নিজের বিষয় নাহি জানে এই জন 
কেব আমি আর কেব। এ সকল তাহ ইনি জ্ঞাত নন । 
তাই মনে হয় বিনাশ প্রাপ্ত হয় এই নিশ্চয় 
ইহার মধ্যে ইষ্ট ফলের নাহি হজ নির্ণয় 



২৮৬ উপনিষদ অধ্য 

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোব।টৈতং ত্বেব তে ভুয়ো ইনুব্যাখ্যা স্ত।নি 
নে। এবান্ঠাত্ৈচম্ম।দ্ বনাপরাণি পঞ্চবর্ষানীতি স হাপর।ণি পঞ্চ 
বর্ধাণ্যবাস ভান্যেকশতং সম্পেছুরেতন্তদ্ যদ্দান্ুরেকশভং হ বৈ 
বর্ষ ণি মঘবান্ প্রজাপতে ব্রদ্মচর্যমুবাস ভল্মৈ হোবাঁচ॥ ৩ 

প্রজাপতি বলে সত্য ইন্দ্র ইহ। এই রূপই হয় 
এবার তোমায় বলিব সেকথ। অন্য কাঁহাকে নএ 

আর পাঁচ বমর তপস্তা। কবে! 

সবে মিলে ইহ। একশো বংসবধও 

তখন শ্রল্গ। বলেন তাহাবে শুন ওহে মখবন 

যাহাঁৰ ভব আকুপ পবাণ উৎস ই তপ মন। 

অঃমাধ্যায় 2 দ্বাদশ খণ্ড 

মঘবন্সভ্যং ব। হদং স্বীরআান্তং শ্ৃত্যুন! তদন্যা তন শরীয়া তু 
নোহধিষ্ঠানমান্তে। বৈ শরীর: প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ অশরীরন্তা 
সতঃ গ্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরন্ত্যশরারং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্ডিয়ে 

স্গুশতঃ ॥ ১ 

প্রজাপতি কন ওহে মখবন এ দেহ মরণশীল 

মূত্র দ্বারা কবলিত ইহ। আত্মা অমর স্থির 

অশরীর ইহ ইহার মাবেতে আত্মা অধিষ্ঠিত 

যিনি সশরীর সুখে ও ছুঃখে সেই জন বিচলিত 
যিনি অশরীর সুখে ও ছুঃখে বিরাম তাহার নাই 

যিনি অশরীর সুখ ও ছুঃখ পরশ কবেন। তাই ! 
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অশরীরে। খাযুরজং বিদ্যুৎ স্তনয়িতু রশরীরাণ্যোনি তদ্ 
যথৈভান্তমুস্স।দাকাশাও সম্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ভ স্বেন 
বূপেণাভিনিস্পগ্ান্তে ॥ ২ 

বাঁধু মশরীর স্ক্ম মেঘ ও বিহ্বাৎ গঞ্জন 

এরা অশরীব আকাশ হইতে উখিত যথ। হন 

পরম জ্যোতিতে ভবিত হঈয়। নিগ্র নিজ রূপ ধনে 
বধাব দিনে বরিষণ হয়ে শ ধরায় ঝরে পছে। 

এবমেবৈষ জন্প্রসাঁদে ইম্ম।চ্াগাৎ জণুখায় পরং জ্যোভিরুপ 
সম্পদ্ধ স্বেন বূপেণ।ভিনিষ্পগ্ততে স উত্তমঃ পুরুঘঃ স তত্র পর্ধেতি 
জক্ষ ক্রীড়ন্ রমম।ণ. স্্রীতির্বা ব'নৈব। জ্ঞাতিভিবা। নোপ্জনং 
ম্মরক্সিং শরীরং স যথ। প্রয়োগ অ।চনণে যুক্ত এবমেবায়- 
মন্মিছরীরে প্রাণে যুক্তঃ॥ ৩ 

প্রসাদ গুণেবে প্রাপ্ত আম্স। শরীর হইতে উঠে 

পরম জে)াতিতে পূর্ণ হইয়। স্বরূপেতে উঠে ফুটে 
উত্তম তিনি পুরুষ সেক্সন 

হাপিয়া সেগায় প্রকাশিত হন 

নারীগণ আর দ্ঞাতিগণ কিবা যানবাহনেরে লয়ে 

কত খেল কত আনন্দে রত সেজন তখন হয়ে। 
থে দেহে তাহার উৎপত্তি সেই দেহরে ভুলিয়া যায় 

অশ্ব যেমন রথে নিয়ো ভিত প্রাণ দেহে তথ রয় 



্ উপনিষদ অর্থা 

তথ ঘট্ত্রতদাকাশমন্ুবিষ্ং চক্ষু: স চাক্ষুষঃ পুরুষে! দর্শনায় 
চক্ষুরথ যে! বেদেদং জিঘ্বগীতি ম আত্মা! গন্ধায় ভ্রাণমথ যে। 
বেদেদমভিব্য।হরাণীতি স আত্ম।ইভিব্যাহারায় বাগথ শে 
বেদেদং শৃণবানীভি স আত! শ্রবণায় আত্রম্ ॥ ৪ 

আত্মা যখন দেহ মাঝে রন কালো তারকার দ্বার। 

পরিচিত এই দেহচ্ছিব্রের মধ্যে চক্ষুরিক্দিয় যাহ। 
তার অনুগত হয়ে বাস করে 

আত্ম। চক্ষে অধিষ্ঠান করে 
তাৰ করণীয় বলি চক্ষুতে বূপ-দর্শণ তবে 
তার করণীয় বলি নাঁসিকায় ভ্রাণ জেন সেই করে। 
আত্ম। যেজন সেই জনে সব তার তরে সব কবে 
নাসিকায় ভ্রাণ বাকেতে বাক্য শ্রোত্র শ্রবণ করে । 

অথ ঘযে। বেদেদং মন্থানীতি স আঁত। মনে।ইস্য দৈবং চক্ষুঃ স ঝা 
এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষ। মনসৈতান্ কামান্ পণ্যন্ রমতে ঘ 
এতে ব্র্দলোকে ॥ ৫ 

আর যিনি জানে যাহ! মনে করি আত্মাই সেই জন 
মনই ইহার দৈবচক্ষু, ভ্গানী জেপো। সেই ভ্রন। 
মনোরূপ দৈক চক্ষুর দ্বাব। য। কিছু কাম্য ধন 

দর্শন করি সেই স্ুধীজন আনন্দে রত রন । 

তং ব। এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তল্মাত্তেষ।ং পর্বে চ লোক। 

আন্তাঃ সবে" চ কামাঃ স সবাংশ্চ লোকানাপ্সোতি সব1ংশ্চ 
কামান্ যস্তমাতনমমনূুবিগ্য বিনাতীতি হ প্রঞজাপতিরুবাচ 
প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৬ 

ওই আত্মাকে দেবগণ সবে উপাসনা জেন করে 
সবলোক সব কাম্য বস্তব তাই তার লাভ করে 
ওই আত্মাকে শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে কোন জন 
বিশেষ ভাবেতে করে অবগত কাম্য প্রাপ্ু হন। 

( এই কথ ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন ) 



অগ্রমাধ্যায় 2 ত্রয়োদশ খণ্ড 

শ্যামাচ্ছবলং প্রপছ্ধে শবলাচ্ছ্য। মং প্রপান্ভেহশ্ব ইব রোমাণি 
বিধুয্প পাপং চন্দ্র ইব রাহোমুখাৎ প্রমুচ্য ধুত্ব। শরীরমকৃতং কভাত্মা! 
ব্রক্মালো কমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥ ১ 

শ্যামবর্ণ সে হৃদয় রাক্ষিত অভেদ ব্রহ্ম ঘিনি 

বিচিত্রকপে শবল নামেতে বিরাজিত হন তিনি 

শ্যাম হতে তাই শবলেতে যাই 

শবলে বাইয়া শ্যামে ফিরে গাই 

হৃদয় মধো ব্রহ্ম যেমন শ্টাম বলি বর্ণিত 

ছুরবগান্ঠ বলি শ্যাম বলি কৃষ্বর্ণ খ্যাত । 

অশ্ব যেমন লোম কম্পিত কবে আমি সেই মত 

সব পাপ যেন করি কম্পিত কবি আমি বিদুরিত 

রানু মুখ হতে চন্দ্রের মত 

শরীর হইতে হই যে মুক্ত 
কৃতাত্মা হয়ে তারপর যেন নিত্যরে লাভ করি 

ব্রহ্মলোকেরে লাভ করে যেন ব্রন্মরে লাভ করি। 

অগ্রমাধ্যায়ে ঃ চতুর্দশ খণ্ড 

আকাশো বৈ নাম নামবূপরোমির্ব হিতা তে বদস্তরা। তদ্ব্রক্ম 
তদন্থতং স আত্ম। গ্রজ।পতেং।সভাং বেশ্ম প্রপস্ভে ধশোহহং 
ভবামি ব্রাক্ষণান: বশে! রাজ্ঞাং যশে! বিশাং বশোহহমনু 

প্রাপগুসি স হাহং ষশসাং যশ: শ্যেতমদৎ্কমদণ্ুকং শ্েভং 
লিন্দু মা২ভিগাং লিন্দু মাহভিগাম্ ॥ ১ 

১৬৯ 
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নামরূপ ধরি আকাশ জ্রানিও প্রকাশক সেই হয় 

এই নামরূপ যাহার ভিতরে সেজন অমৃতময় 

তিনিই ব্রহ্ম আত্ম! সেজন 

(আমি) কর প্রজাপতি সভায় গমন 

আমি ব্রক্ষণগণেব যশ ও রাজ সকলের যশ 

বৈশ্যগণের যশ লাভ কবি যশ সমুহের যশ । 

লালবর্ণের যেই স্থানটুকু অদস্ত ভক্ষক হয় 
পিচ্ছিল সেই স্থান মোর যেন লভা কখন নয়। 

অষ্টমাধ্যায় 2 পঞ্চদশ ৭ণ্ড 

তদ্ধৈতদ্ ্ রদ্গ। প্রজ্জাপতয় উবাচ প্রজ।প1তশ্ননবে মনুঃ প্রজা ভ্য 

আচাধ্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথা বিদানং গুরো'ঃ কর্মাতিশেষেণাভি 
সমাবৃত্য কুটুন্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো। ধামিকান্ 
বিদধদাত্মনি সবেক্দিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসম্ সব ভূতান্থন্াত্র 
তার্থেভ্যঃ স খন্বেবং বর্তয়ন্ যাখদাযুষং ব্রঙ্গলোকমভিসম্পন্ভতে ন চ 
পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে ॥ ১ 

কশ্যপ প্রজাপতি রে ত্রন্ষা এ ব্রহ্মজ্ঞান কন 

কশ্যপ বলে নন্ুরে তখন মন্ত্ু মানুষেরে কন 
ব্রহ্মতত্ব অভিলাষী যেই 
গুরু সেবা আদি কর্ম করেই 

বাকি সময়েতে বেদজ্ঞান লাভি আপন ঘরেতে ফেরে 
গাঠস্থ ধর্মে করিয়া প্রবেশ বেদাধ্যায়ন করে। 
খধমে রত সেই স্ুপ্পীজ্বন পুত্র সকলে তাৰ 
ধমেতে রত করি করে সেই ধর্মের বিস্তাব 

ইক্দ্রির়গণে ফিরায়ে সে আনে 
অহিংস সেই হয় মনে প্রাণে 

এইলোকে এই ভাবেতে জীবন যাপন যেজন করে 
প্রশ্মপোকেতে স্থিতি লাত করে আব না দেখতে ফেরে। 
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ও আপ্যায়ন্ত্র মম।ঙগণি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রো ত্রমথে। বলমিক্দিযাণি 
চ সবাণি সবং ব্রন্দোপনিষদং মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা! ম। ব্রহ্ম 
নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্রনিরাকরণং মেহস্ত তদ।জনি নিরতে 

ব উপনিষণুন্থ ধর্মান্তে ময়ি সন্ত তে ময়ি সন্ত। 

ও শাস্তি ও শান্তি; ও শাস্তি! 

আমার সকল অঙ্গসমূহ পরিতৃপ্ত সে হে।ক 

বাক্য প্রাণ ও চক্ষু কর্ণ বল ইক্দ্িয় ও হোক 

বের উপনিষদে যাহা কিছু রয় 
তাহা যেন পব মোর মাঝে রয় 

তাহাদের যেন ত্যাগ শাহি করি তার। নাহি ত্যাগ করে 

শ।জ্ের মাঝে যা আছে কথিত স্মরি ত। শ্রদ্ধ। ভরে । 
ও শান্তি ও শাস্তি ওশাষ্ঠি 

ছঙ্জোগ্য উপনিষদ শেষ 


